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1. Johdanto
Luottamus on monimutkainen ilmiö. Jotta voimme ymmärtää, mitata ja selittää luottamusta organisaatioiden kontekstissa, tulee meidän tunnistaa luottamuksen eri
ulottuvuudet - kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja integriteetti. (Krot & Lewicka 2012,
224). Luottamusta ja sen esiintymistä johtamisessa on tutkittu laajasti. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa tutkimusten osoittavan todisteet siitä, että luottamus on tärkeää onnistuneessa johtamisessa. Luottamus on myös tärkeä elementti organisaatioiden sisäisten transaktiokustannusten hallinnassa (Connelly et al. 2015, 919).
Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tarkastellaan luottamusta ja johtamista siitä lähtökohdasta, että johtajan toimenpiteet luottamuksen rakentamiseksi ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä ovat tärkeitä ja voivat vaikuttaa positiivisesti johtajana onnistumiseen.
Eri sidosryhmät muodostavat omat odotuksensa johtajan luotettavuudelle ja johtajan on kyettävä toimenpiteillään vastaamaan näihin odotuksiin. Tässä työssä keskityn tarkastelemaan vertikaalisesti johtajan ala- ja yläpuolella olevia sidosryhmiä.
Alapuolisilla sidosryhmillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöstöä, joka suoraan tai epäsuorasti raportoi johtajalle. Johtajan yläpuolisilla sidosryhmillä tarkoitetaan johtajan esimiestä, hallitusta tai muita vastaavia tahoja, jotka omaavat odotuksia johtajan luotettavuudelle ja omassa roolissaan arvioivat johtajan onnistumista.
Koska henkilöstön ja hallituksen odotukset johtajaa kohtaan eivät aina ole keskenään ongelmattomia, keskityn tässä työssä tarkastelemaan luottamuksen ulottuvuuksista erityisesti integriteettiä, loukkaamattomuutta, joka tulee erityisesti haastetuksi johtajan toimiessa erilaisten odotusten ristipaineessa.
1.1 Tutkimuksen taustaa
Katsaus aihetta käsittelevään tutkimukseen osoittaa, että luottamus ja sen ulottuvuus integriteetti ovat tärkeitä elementtejä onnistuneessa johtamisessa. Vaikka luottamusta johtamisen kontekstissa on tutkittu runsaasti (mm. Atkinson & Butcher
2003; Blomqvist 1997; Gilbert & Tang 1998), ei tutkielmani kaltaista stakeholdertrust -tutkimusta ole tehty tällä tasolla. Tämän vuoksi haluan tutkimuksessani syventyä nimenomaan johtajan toimenpiteisiin rakentaa luottamusta ala- ja yläpuolisissa
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sidosryhmissä, kyetä tunnistamaan tyypillisiä sidosryhmien odotuksia johtajan luotettavuudelle ja arvioimaan myös sitä, miten johtaja kykenee rakentamaan luottamusta eri sidosryhmissä ja säilyttämään integriteettinsä, vaikka sidosryhmien odotukset voivat muodostaa johtajalle hankalia ristipaineita.
Tämä työ lisää ymmärrystämme tutkittavasta aiheesta ja avaa tuoretta näkökulmaa
johtajan sidosryhmäluottamuksen rakentamisen ja luottamuksen integriteetin yhteyden tutkittuun tietoon. Aiheen ajankohtaisuutta korostaa organisaatioiden muuttuminen yhä matalammiksi ja vähemmän hierarkkiseksi sekä asiantuntijatyön johtamisen kasvava kompleksisuus.
1.2 Tutkimuksen tavoite
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä ovat johtajan parhaat toimintatavat
luottamuksen rakentamiseen ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä. Työssä selvitetään myös ala- ja yläpuolisten sidosryhmien johtajiin kohdistuvia odotuksia ja johtajien toimintatapoja, joilla voidaan vastata näihin odotuksiin integriteetti säilyttäen.
Oletus on, että johtajan roolin vaikeus muodostuu osittain siitä, että hierarkkisesti
johtajan ala- ja yläpuolella olevat sidosryhmät muodostavat odotustensa kautta ”ristipainetta” johtajalle, johon hänen on kyettävä luottamuksellisella toiminnalla vastaamaan. Tässä näkökulmassa johtajan luotettavuuden integriteetti voi joutua kyseenalaiseksi, kun kaikkia osapuolia ei voi kuitenkaan miellyttää.
Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole tunnistaa täydellistä ja kokonaisvaltaista kuvaa johtajan toimenpiteistä luottamuksen rakentamisessa ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä, mutta tämän työn tulokset lisäävät näkemystämme konkreettisista toimintatavoista, jotka edesauttavat luottamuksen rakentamista integriteetin säilyttävällä tavalla sidosryhmien suuntaan.
1.3 Tutkimusongelma ja -kysymykset
Tämän Pro Gradu -tutkielman päätutkimuskysymys on:
1. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet, joilla johtaja voi rakentaa luottamusta ala- ja
yläpuolisissa sidosryhmissä ja vastata häneen kohdistuviin odotuksiin?
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Tutkielman alakysymykset ovat:
2. Mitä tyypillisiä odotuksia ala- ja yläpuolisilla sidosryhmillä on johtajan luotettavuutta kohtaan?
3. Millä toimenpiteillä johtaja kykenee säilyttämään integriteettinsä pyrkiessään
vastaamaan eri sidosryhmien johtajan luotettavuuteen liittyviin odotuksiin?
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet,
joilla johtaja voi rakentaa luottamusta ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä ja vastata
häneen kohdistuviin odotuksiin. Päätutkimuskysymyksen tukena toimivat kaksi alakysymystä, joista ensimmäinen koskee eri sidosryhmien odotuksia johtajan luotettavuutta kohtaan. Jotta voidaan selvittää johtajan tärkeimpiä toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseen ja odotuksiin vastaamiseen, on tunnettava, millaisia tyypillisiä odotuksia johtajan ala- ja yläpuolella olevilla sidosryhmillä on. Tutkimuksen toinen alakysymys koskee johtajan luottamuksen integriteettiä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millä toimenpiteillä johtaja kykenee säilyttämään integriteettinsä
pyrkiessään vastaamaan ala- ja yläpuolisten sidosryhmiensä odotuksiin, jotka voivat olla johtajan integriteetin näkökulmasta ongelmallisia.

1.4 Tutkimuksen rajaukset
Tutkittava aihe on rajattu tutkimuskysymyksien mukaisesti johtajan toimenpiteisiin
luottamuksen rakentamisessa, ala- ja yläpuolisten sidosryhmien odotuksiin johtajan
luotettavuudelle ja johtajan luotettavuuden integriteetti-osioon. Mayer et al. (1995)
jakoivat organisatorisen luotettavuuden tekijät kolmeen ulottuvuuteen, kyvykkyyteen (ability), hyväntahtoisuuteen (benevolence) ja integriteettiin (integrity). Koska
tässä asetelmassa keskiössä ovat johtajan toimenpiteet, joilla hän voi vastata oletetusti ainakin osittain ristiriitaisiin ala- ja yläpuolisten sidosryhmien odotuksiin, keskityn työssä luottamuksen ulottuvuuksista erityisesti integriteettiin, joka oletetusti tulee voimakkaimmin haastetuksi osin ristiriitaisten odotusten vuoksi.
Organisaation sidosryhmät koostuvat yksilöistä, joilla on johonkin ryhmään kuulumisen kautta tai muun roolinsa kautta jonkinlainen suhde organisaatioon. (Freeman,
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1994). Freemanin (2010) mukaan johtajan tärkein vastuu on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa organisaation sidosryhmille. Mikäli sidosryhmien intressit ovat
keskenään ristiriitaisia, tulee johtajan löytää keino yhdistää intressit ja mahdollistaa
mahdollisimman suuri arvon tuottaminen kaikille osapuolille. Sidosryhmien intressien näkeminen yhteisenä ei aina ole helppoa ja tämä voi johtaa siihen, että sidosryhmien intresseillä käydään vaihtokauppaa toisiaan vastaan. Tässä tutkimuksessa
tarkasteltavat sidosryhmät on rajattu johtajan ala- ja yläpuolella toimiviin sidosryhmiin, joita kuvataan termeillä henkilöstö ja hallitus.
1.5 Tutkimuksen avainkäsitteet
Tutkimuksen avainkäsitteitä ovat johtajuus, luottamus, integriteetti ja sidosryhmät.
Luottamus pääkäsitteenä tarkentuu tässä tutkimuksessa luottamukseen sidosryhmissä, luottamukseen esimies-alaissuhteessa sekä luottamukseen hallituksen ja
johtajan välillä. Luottamuksen ulottuvuuksista integriteetti on tässä tutkimuksessa
erityisen mielenkiinnon kohteena. Tästä johtuen integriteettiä avataan muita luottamuksen ulottuvuuksia laajemmin tässä osiossa.
1.5.1 Johtajuus
Johtajuus on johtajien ja heidän seuraajiensa välinen suhde. Tämä pätee erityisesti
muodollisissa rakenteissa kuten organisaatioissa, jotka pohjautuvat odotuksiin ja
asenteisiin siitä, miten ihmiset toimivat eri positioissa ja suhteessa toisiinsa. Johtajilla on velvollisuuksia ja heidän odotetaan käyttäytyvän kuten johtajan kuuluu. (Kort
2008, 425). Luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat ihmisen organisaatiota kohtaan tuntemat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. Kun ihmisten väliset suhteet työelämässä ovat yhä enemmän väliaikaisia ja virtuaalisia, tämä
aiheuttaa yhä suuremman tarpeen luottamuksen rakentamiselle. (Biljsma & Koopman 2003, 548).
Johtajan toimintaa kohtaan kohdistuu odotuksia sekä ala- että yläpuolisista sidosryhmistä. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan (CEO) ja johtoryhmän huolehtimaan organisaation operatiivisten tehtävien hoitamisesta. Hallitus asettaa organisaation taloudelliselle menestymiselle odotuksia, joiden perusteella se arvioi johtajan onnistumista. (Puffer & Weintrop, 1991).
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1.5.2 Luottamus
Rousseau et al. (1998) määrittelivät luottamuksen psykologiseksi tilaksi, joka käsittää tarkoituksen hyväksyä haavoittuvaan asemaan asettautuminen pohjautuen positiivisiin odotuksiin toisen käyttäytymisestä. Heidän mukaansa positiiviset odotukset toisen käyttäytymisestä perustuvat siihen, kuinka luotettavaksi toinen osapuoli
koetaan. Tämä tarkoittaa myös riskin ottamista luottajan ja luotetun välisessä suhteessa. Myös Dietz ja Hartog (2006, 559-560) ovat hahmottaneet luottamusta kolmen osatekijän, odotukset, halukkuus olla haavoittuva ja riskinoton kautta. Riskin
ottaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että esimies ottaa riskin antaessaan alaisensa
käsitellä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sen sijaan, että tekisi sen itse.
Tässä esimerkissä esimies ottaa riskin siitä, että alainen käyttää käsiinsä saamiaan
tietoja väärin. (Mayer et al. 1995, 725).
Luottamuksella on Rousseau et al. (1998) mallin (kuva 1) mukaisesti kolme eri muotoa, joiden kehittymiseen liittyy myös ajallinen ulottuvuus. Laskelmoiva luottamus
(calculus-based trust) ilmenee, kun luottaja (trustor) havaitsee luotetun tahon (trustee) tekevän luottajalle hyödyllisiä toimenpiteitä. Tämän tason saavuttaminen ei
välttämättä vaadi pitkää aikaa, eikä asioiden toistumista. Laskelmoivalla tasolla luottamus on rajoitettua, koska se perustuu vain tiettyyn tilanteeseen tai tiettyyn luottajalle hyödylliseen transaktioon. Luottamus voi ajan kuluessa ja toistuvien kokemusten kautta muodostua suhteelliseksi luottamukseksi (relational trust), joka on luonteeltaan syvempää kuin laskelmoiva luottamus ja sisältää myös emotionaalisia ulottuvuuksia osapuolien välillä. Institutionaalinen luottamus voi edesauttaa sekä laskelmoivan että suhteellisen luottamuksen muodostumista, koska esimerkiksi osapuolena olevan organisaation maineella on merkitystä siihen, kuinka luotettavaksi
kumppaniksi se koetaan jo ennen yhteisiä kokemuksia. (Rousseau et al. 1998, 400).
Tämän tutkimuksen kontekstissa tämä on oleellista, koska johtajalla on merkittävä
vastuu edustamansa organisaation maineesta.
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Kuva 1. Luottamuksen ajallinen kehitys mukaillen Rousseau et al. (1998)
Organisaation, jota johtaja toimenpiteillään edustaa, on oltava aloitteellinen osapuoli
luottamuksellisen ympäristön rakentamisessa. Muodostamalla rakenteita, jotka kannustavat johtajia luomaan luottamuksellisia suhteita työntekijöihin ja palkitsemalla
työntekijöitä vastavuoroisuudesta, voidaan luoda olosuhde, jossa organisaation
kannattavuus ja tehokkuus paranee. (Whitener et al. 1998).
Johtajalla on vastuullaan tietyn yrityksen tai organisaation toiminta. Flores ja Solomon (1998) ovat todenneet luottamuksen olevan dynaaminen emotionaalinen
suhde, johon kuuluu vastuuta. Kun johtajalla on vastuullaan tiimejä, joiden pitkäaikaisella suoriutumisella on merkittävä vaikutus toiminnan menestykseen, tulee johtajan kiinnittää huomiota myös prosessien rakentamiseen luottamuksellisen ja tehokkaan tiimityöskentelyn mahdollistamiseksi. Tiimin prosesseilla on merkitystä,
koska ne välittävät luottamuksen vaikutukset tiimin suorituskykyyn. Luottamus vaikuttaa tiimin suorituskykyyn monilla eri tavoilla. (De Jong & Elfring, 2010).
Luottamus tukee työntekijän uskoa hyvään tulevaisuuteen organisaatiossa. Luottamus on eräänlainen ”kaikkien suhteiden ydin”. Luottamus pitää ihmiset yhdessä ja
antaa heille turvallisuudentunnetta. Johtajat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
joutuvat panostamaan luottamuksen rakentamiseen yhä enemmän nopeasti muuttuvassa ympäristössä. (Gilbert & Tang 1998, 322-331). Johtajan on myös tunnistettava ja otettava roolinsa luottamuksen rakentajana. Kollektiivisenkin tason
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luottamus tarvitsee ”kasvot”, jotka välittävät yksilötason luottamuksen kautta kollektiivista luottamusta (Baek & Jung, 2015, 488).
Luottamus ilmiönä on laajasti tunnistettu merkittäväksi ja positiiviseksi tekijäksi organisaatioiden toiminnan eri osa-alueilla (Atkinson & Butcher 2003, 299). Ferrin ja
Dirks (2002) osoittivat johtajuuteen liittyvän luotettavuuden olevan merkittävässä
yhteydessä organisaation asenteisiin, käyttäytymiseen ja suorituskykyyn. Myös
Blomqvist (1997) korostaa, että useat tutkimukset ovat tunnistaneet luottamuksen
tärkeyden menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Luottamuksen merkitys korostuu nykyaikaisessa tiimityössä ja asiantuntijatyössä, jossa yhteistyöllä on suuri merkitys
toivottujen tulosten tavoittelussa. Yhdessä työskentely sisältää usein keskinäisiä
riippuvuuksia, joiden vuoksi ihmisten on oltava eri tavoin riippuvaisia toisistaan
päästäkseen tavoitteisiinsa sekä yksilöiden että organisaatioiden tasolla. Tutkimukset osoittavat, että luottamuksen merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. (Mayer et al. 1995, 710).
Tässä työssä johtajan luottamusta käsitellään kolmen osatekijän: kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja integriteetti kautta. Näiden osatekijöiden suhdetta luottamuksen muodostumiseen avataan kuvassa 2 mukaillen (Mayer et al. 1995). Tämän lisäksi tukeudun tässä tutkimuksessa Rousseau et al. (1998) näkemykseen, jossa korostetaan luottamuksen perustuvan haavoittuvan aseman hyväksymiseen pohjautuen
positiivisiin odotuksiin toisen aikeista.
Kyvykkyys (ability) voidaan käsittää joukoksi taitoja ja osaamisia, jotka mahdollistavat niiden haltijalle vaikuttamisen johonkin tiettyyn kohteeseen (domain). Kyvykkyyden määritelmässä korostuu se, että vaikutettava kohde on tietynkaltainen (specific), koska eri kyvykkyydet mahdollistavat eri kohteisiin vaikuttamisen ja toisaalta
yhden kyvykkyyden omistajalla ei välttämättä ole kykyä vaikuttaa sellaisiin kohteisiin, joihin kyseinen kyvykkyys ei sovellu. (Mayer et al. 1995, 717).
Hyväntahtoisuus (benevolence) tarkoittaa oletusta siitä, että luotetun henkilön (trustee) aikomukset ovat hyvät luottajaa (trustor) kohtaan. Esimerkki hyväntahtoisesta
toiminnasta on mentorin (luotettu henkilö) ja aktorin (luottaja) suhde, jossa mentor

15

pyrkii auttamaan aktoria, vaikka hänellä ei ole siihen varsinaista velvollisuutta.
(Mayer et al. 1995, 719).
Integriteetti (integrity) luottamuksen ulottuvuutena tarkoittaa sitä, että luottaja olettaa
luotetun henkilön noudattavan periaatteita, jotka luottaja kokee sellaisiksi, että voi
sitoutua niihin ja hyväksyä ne. (Mayer et al. 1995, 719). Koska tässä tutkimuksessa
keskitytään luottamuksen ulottuvuuksista erityisesti integriteettiin, määritellään integriteetti tarkemmin omassa luvussaan.

Kuva 2. Luottamukseen johtavat tekijät mukaillen Mayer et al. (1995)
1.5.3 Luottamuksen integriteetti
Integriteetti on yksi luottamuksen ulottuvuuksista ja sen suhde luottamukseen liittyy
luottajan (trustor) havaintoihin siitä, että luotetun (trustee) periaatteet ovat hyväksyttäviä (Mayer et al., 1995, 719). Johtajat osoittavat luotettavuutta ja saavat uskottavuutta eri sidosryhmien silmissä käyttäytymisellä, joka ilmentää johtajan integriteettiä, loukkaamattomuutta. Integriteetti on laajasti tunnistettu olennaiseksi osaksi vaikuttavaa johtajuutta myös eri johtamiskulttuureissa. (Martin et al 2013, 445-446).
Esimieheen sitoutumisen käsite on johdettu organisaatioon sitoutumisen mallista,
joka on yksi tärkeimmistä psykologisista rakenteista organisaatioiden teorioissa ja
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työntekijän sitoutuminen esimieheen on kiinteä osa tehokasta johtajuutta (Cheng et
al. 2015).
Monet tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan käyttäytymisen integriteettiä (behavioral integrity). Käyttäytymisen integriteetti onkin nähty suhteellisen yksinkertaisena ja puhtaana konstruktina, jolla on merkittävää selittävää voimaa. (Simons et
al. 2013, 391). Yksinkertaistettuna käyttäytymisen integriteetillä tarkoitetaan johtajan sanojen ja aikeiden samansuuntaisuutta (Simons 2002, 18). Käyttäytymisen integriteetti pitää sisällään myös sen, että lupaukset pidetään (Simons et al. 2007, 2).
Lähellä käyttäytymisen integriteettiä on myös Palanskin ja Yammarinon (2007)
määritelmä, jossa integriteetti kuvataan erityisesti sanojen ja tekojen väliseksi johdonmukaisuudeksi. Käyttäytymisen integriteettiä on myös kuvattu ilmentymäksi
siitä, kuinka johtajat muuttavat sanansa teoiksi (Simons 2002, 19). Esimerkkejä eri
toimijoiden (acting entity) integriteettiä ilmentävästä käyttäytymisestä eri sidosryhmien (stakeholder) suuntaan on esitetty taulukossa 1. Kuten esimerkeistä voidaan
havaita, kyse on konkreettisesti siitä, että toimijan sanat ja teot ovat keskenään johdonmukaisia.
Taulukko 1. Esimerkkejä integriteettiä ilmentävästä käyttäytymisestä mukaillen Palanski & Yammarino (2009).

Moorman et al. (2012) määrittelivät johtajan integriteetin kahteen pääkäsitteeseen,
johdonmukaisuuteen (consistency) ja moraaliin. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan
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sitä, että henkilö tekee samoin kuin sanoo tai tekee sen, mitä on luvannut. Toinen
pääkäsite on moraalinen käyttäytyminen, jossa kyse on vähemmän siitä, mitä on
sanottu ja enemmänkin siitä, kuinka moraalisesti kestäviä johtajan edustamat arvot
ylipäänsä ovat. Myös Simons et al. (2013) korostivat johtajan integriteettiin liittyvien
tutkimusten pohjalta johtajan integriteetin sisältävän käyttäytymisen integriteetin lisäksi osion moraalisesta ja eettisestä toiminnasta. Pidän tätä tärkeänä, koska johtajan aikeiden ja tekojen sisältö vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat asiat vastaavalla tavalla kuin aikeiden ja tekojen välinen johdonmukaisuuskin.
Bauman (2013) kuvasi johtajuuden integriteettiä kolmen erilaisen ilmentymän
kautta. Ensimmäinen oli sisällöllinen johtajuuden integriteetti (substantive leadership integrity), joka edellyttää johtajalta lahjomatonta asennetta hänen rehellisyyttään, kunniaa, reiluutta ja luottamusta koskevien arvojensa puolustamisessa.
Toisena esitelty muodollinen johtajuuden integriteetti (formal leadership integrity) ilmenee siten, että kyseistä ajattelutapaa harjoittava johtaja on valmis hyvin kyseenalaisiin ja jopa moraalittomiin tekoihin saavuttaakseen tavoitteensa. Hänen puheensa ja aikeensa vastaavat kuitenkin hänen tekojaan. Kolmantena Bauman
(2013) esitteli persoonallisen johtajuuden integriteetin (personal leadership integrity), jossa johtaja usein rinnastaa henkilökohtaiset mieltymyksensä moraalisiin arvoihin. Pidän tutkijana tätä näkökulmaa jossakin määrin ongelmallisena, koska idealistiset näkökulmat eivät ole täysin ongelmattomia eivätkä ole usein yleistettävissä.
Johtajan integriteettiin liittyy myös vaatimus johtajan esimerkillisestä käyttäytymisestä. Tämä liittyy jo aiemmin mainittuun integriteetin moraaliseen osioon, mutta
myös johtajan toimien esikuvallisuuteen. Esimiesten toimet ja heidän periaatteidensa ja toimiensa välinen johdonmukaisuus ovat henkilöstön havainnoinnin kohteena ja ne asettavat myös henkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna normeja organisaatiossa toivotulle käyttäytymiselle. (Dineen et al. 2006, 624). On myös tärkeää
huomioida, että käyttäytymisen integriteetti esiintyy voimakkaasti esimies-alaissuhteessa. Alaiset ovat huomattavasti tarkempia huomioimaan esimiehensä integriteettipoikkeamat kuin esimiehet alaistensa vastaavat (Simons et al. 2002, 26). Nähdäkseni tämäkin seikka korostaa johtajan esimerkillisen käyttäytymisen vaadetta, koska
alaiset arvioivat kaiken aikaa johtajan käyttäytymistä ja integriteetin tasoa.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtajan toimenpiteitä, joilla hän pyrkii rakentamaan luottamusta ja kykyä säilyttää integriteettinsä johtajan pyrkiessä vastaamaan
ala- ja yläpuolisten sidosryhmiensä oletettavasti osin ristiriitaisiin odotuksiin. Tässä
työssä kokonaiskäsitys johtajan luottamuksen integriteetistä nojaa taulukossa 2 esitettyyn teoriataustaan.
Tarkastelun ensimmäisenä lähtökohtana johtajan integriteetissä on sanojen ja tekojen välinen johdonmukaisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että johtaja toimii siten, kuin on
kommunikoinut toimivansa ja hänen aikeensa ja tekonsa vastaavat toisiaan. Tämä
luo sidosryhmille ennustettavan ja turvallisen kuvan johtajan toiminnasta. (Palanski
& Yammarino 2007; Simons 2002; Martin, Keating, Resick, Szabo, Kwan & Peng
2013; Moorman, Darnold, Priesemuth & Dunn 2012).
Toisena lähtökohtana tämän tutkimuksen integriteettikäsityksessä ovat johtajan
(luotettu henkilö) periaatteiden hyväksyttävyys sidosryhmien (luottaja) näkökulmasta (Mayer, Davis & Schoorman 1995) sekä johtajan toimien eettinen ja moraalinen taso (Simons, Palanski & Trevino 2013; Moorman, Darnold, Priesemuth &
Dunn 2012). Tällainen sidosryhmien kokema johtajan eettinen ja moraalinen toiminta vahvistaa johtajan integriteettiä.
Kolmantena lähtökohtana johtajan integriteetissä korostetaan johtajan toiminnan
esikuvallisuutta (Dineen, Lewicki & Tomlinson 2006), sisällöllisen integriteetin vaatimaa rehellisyyden ja kunniallisuuden puolustamista (Bauman 2013) sekä integriteetin myönteisiä vaikutuksia johtajan menestymiseen sekä henkilöstön sitoutumiseen ja suoriutumiseen (Vogelgesang, Leroy & Avolio 2013; Gentry, Cullen, Sosik,
Chun, Leupold & Tonidandel 2013; Leroy, Palanski & Simons 2012). Tällä lähtökohdalla korostetaan vaadetta sille, että johtajan täytyy toimia esikuvallisesti ollessaan
jatkuvasti ala- ja yläpuolisten sidosryhmien arvioinnin kohteena. Samalla korostetaan johtajan korkeasta integriteetin tasosta saatavia liiketoiminnallisia positiivisia
vaikutuksia. On myös huomioitavaa, että integriteettiin perustuva luottamus voi kyseenalaistua jopa yksittäisestä poikkeamasta (Connelly, Crook, Combs, Ketchen Jr
& Aguinis 2018, 921).
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Taulukko 2. Tutkimuksen integriteetin teoriatausta

Tässä työssä pyritään selvittämään, millä toimenpiteillä johtaja voi säilyttää integriteettinsä pyrkiessään vastaamaan häneen kohdistuviin ala- ja yläpuolisten sidosryhmien odotuksiin. Vaikka integriteetin vahvistaminen ei ole tämän tutkimuksen
kohteena, voidaan huomioida, että autenttinen johtajuus (authentic leadership) on
yksi toimintatapa, jolla johtaja voi vahvistaa käyttäytymisen integriteettiään (Leroy
et al. 20011). Myös Lemoine et al. (2019, 166) mukaan Guignon (2004) kuvailee
autenttisen johtajan moraalin olevan riippumaton ulkoisista odotuksista ja hänen
päätöksentekonsa pohjautuvan hänen omiin moraalikäsityksiinsä eikä muiden toimijoiden mielipiteisiin.
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1.5.4 Sidosryhmät
Sidosryhmät ovat henkilöitä tai ryhmiä, joilla on oikeuksia, omistajuutta tai intressejä
organisaatiota tai sen intressejä kohtaan menneisyydessä, nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Samoilla intresseillä toimivat sidosryhmät voidaan luokitella ryhmiksi
kuten esimerkiksi työntekijät, osakkeenomistajat ja asiakkaat (Clarkson 1995, 106).
Sidosryhmäteorioiden mukaan on arvioitu, että sidosryhmien näkökulmat tulevat korostumaan tulevaisuudessa enemmän kuin perinteisten osakkeenomistajien näkökulmat. Tämän myötä myös johtajat pyrkivät tunnistamaan oman roolinsa organisaation keskeisten sidosryhmien suuntaan. (Wang & Dewhirst, 1992, 115). Määritelmä yrityksen sidosryhmistä ei ole yksiselitteinen. Palanski ja Yammarino (2009)
totesivatkin sidosryhmäksi voitavan määritellä minkä tahansa toimijan, joka vaikuttaa toiseen toimijaan tai on tämän vaikutuksen kohteena. Tässä tutkimuksessa keskitytään case-johtajien alapuolisiin (henkilöstö) ja yläpuolisiin (hallitus) sidosryhmiin.
Donaldson ja Preston (1995) kuvasivat sidosryhmäteoriassaan (kuva 3) sidosryhmät, joita yrityksellä tyypillisesti on. Oleellista kuvauksessa on se, että kaikkien yrityksen sidosryhmien tulee vuorovaikutteisesti sekä panostaa yrityksen toimintaan
että hyötyä yrityksen toiminnasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään johtajan ala- ja
yläpuolisiin sidosryhmiin, joita kuvataan tässä työssä termeillä henkilöstö ja hallitus.
Tämä tutkimuskonteksti ja kuva 3 linkittyvät toisiinsa siten, että johtajan alapuolisena sidosryhmänä tunnistetaan henkilöstö ja johtajan yläpuolisena sidosryhmänä
hallitus, joka valvoo sijoittajien etuja. Vaikka tässä työssä keskitytään tarkastelemaan johtajan toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseen ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä, on kuvan 3 mukaisesti huomioitavissa, että johtajalla on yrityksen
edustajana myös useita muita sidosryhmiä, joiden suuntaan hänen tulee onnistua
rakentamaan luottamusta.
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Kuva 3. Yrityksen sidosryhmät mukaillen Donaldson & Preston (1995).
1.6 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen rakenne noudattelee LUT-Yliopiston opinnäytetyöohjeistusta ja Pro
Gradu -seminaaria, jonka puitteissa sain ohjausta opinnäytteen toteuttamiseen.
Tutkimuksen tekemisen vaiheet on kuvattu prosessina alla (kuva 4). Vaikka tutkimuksesta voidaan tunnistaa kuvan 4 mukaiset päävaiheet, on työskentely useassa
vaiheessa tapahtunut limittäin ja yhtäaikaisesti eri vaiheiden kesken. Tutkimuksen
toteuttaminen on vaatinut aika ajoin myös palaamista jo tehtyihin vaiheisiin.
Työmäärältään merkittävimmät vaiheet ovat liittyneet aineiston keräämiseen, litterointiin, analysointiin ja raportointiin. Koska kaikki aineiston keräämisen yhteydessä
haastateltavat informantit olivat hyvin kiireisiä liike-elämän avainhenkilöitä, oli haastatteluiden aikatauluttaminen kalentereihin jo itsessään varsin haastavaa ja aikaa
vievää. Koska kyseessä on aineistolähtöinen tutkimus, muodostaa empiirinen osa
painopisteeltään merkittävimmän kokonaisuuden.
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Kuva 4. Tutkimuksen vaiheet

2. Johtaja ja sidosryhmäluottamus
2.1 Sidosryhmäluottamus
Sidosryhmien luottamus voidaan kuvata sidosryhmien halukkuutena asettua haavoittuvaan asemaan organisaatioon nähden. Sisäisten sidosryhmien (esimerkiksi
työntekijät) ja ulkoisten sidosryhmien (esimerkiksi asiakkaat) motiivit asettua haavoittuvaksi eroavat toisistaan. Työntekijät kiinnittävät huomiota organisaation kompetenssiin, mutta myös organisaatiossa toimivilla henkilöillä (character) on merkittävä vaikutus työntekijöiden motiiviin luottaa organisaatioon. Tämä korostuu erityisesti tilanteessa, jossa työntekijä arvioi mahdollisia tulevia työnantajiaan. Ulkoiset
sidosryhmät perustavat luottamuksensa erityisesti organisaation kompetenssiin rakentaa merkityksellisiä tuotteita ja palveluja. Myös asiakkaille luottamuksen integriteetin ja hyväntahtoisuuden kaltaiset tekijät ovat olemassa, mutta niiden merkitys
on vähäisempi. (Pirson et al. 2017). Pirson ja Malhotra (2011) osoittivat
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tutkimuksessaan myös sisäisten sidosryhmien luottamuksen perustuvan enemmän
johdon kykyihin (managerial competence), kun taas ulkoisten sidosryhmien luottamus nojasi voimakkaasti enemmän odotuksiin organisaation teknisestä kompetenssista.
Bundy et al. (2018) kuvasivat organisaation ja sidosryhmien suhdetta dynaamisen
teorian kautta, jossa positiivisen suhteen ja hyvän yhteistyön mahdollistaa se, että
organisaatio ja sen sidosryhmät jakavat samat arvot ja strategiset prioriteetit. Näiden ulottuvuuksien korkea yhteensopivuus lisää luottamusta, ennustettavuutta ja
vuorovaikutusta. Johtajien, jotka haluavat kehittää positiivista suhdetta sidosryhmiin, kannattaisi keskittyä arvojen ja strategisten prioriteettien yhdenmukaistamiseen. (Bundy et al. 2018). Yksi sidosryhmäluottamusta vahvistavista tekijöistä on
myös organisaation läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan (Schnackenberg ja Tomlinson 2016, 1802).
Luottamuksen esiintymistä sidosryhmissä on tutkittu myös mm. projektijohtamiseen
liittyen. Saavuttaaksemme hyvin toimivan suhteen, luottamuksen tulee kehittyä alhaisen luottamuksen tasolta korkean luottamuksen tasolle (Karlsen et al. 2008, 7).
Johtajan on kyettävä luomaan olosuhde, jossa ihmiset voivat kokea luottamusta organisaatioon. Tässä yhteydessä korostuu se, että organisaation esimiehet edustavat organisaatiota myös luottamuksen näkökulmasta. Työntekijöiden ja esimiesten
välinen luottamus mahdollistaa avoimemman tiedonjaon ja tämän seurauksena
luottamuksen kasvamisen. (Young & Daniel 2003, 148).
2.2 Luottamus esimies-alaissuhteessa
Luottamus esimies-alaissuhteessa on murroksessa. Organisaatioiden ollessa nykyään yhä matalampia ja monimuotoisempia kokonaisuuksia, perinteinen hierarkkinen
ja autoritäärinen johtamismalli on yhä harvemmin ohjaavana periaatteena organisaation toiminnassa. Atkinson ja Butcher (2003) selvittivät luottamuksen merkitystä
esimiestyössä artikkelissaan Trust in managerial relationships, jossa luottamusta
kuvataan tärkeänä organisaation sosiaalisen pääoman osana, joka pitää organisaatiota kasassa. Atkinson ja Butcher (2003) havaitsivat kaksi lähtökohtaa esimiesalaissuhteen välisessä luottamuksessa – kompetenssiin perustuvan luottamuksen
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ja henkilökohtaisiin motiiveihin perustuvan luottamuksen. Nähdäkseni molemmat
luottamuksen muodot ovat tärkeitä esimies-alaissuhteessa, koska johtamisessa on
kyse sekä tehtävien suorittamisesta että ihmissuhteiden hoitamisesta.
Krot ja Lewicka (2012, 231) arvioivat, että kypsässä vaiheessa olevissa organisaatioissa integriteetti voi olla merkittävämpi luottamuksen komponentti kuin kyvykkyys
ja hyväntahtoisuus. Koska tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti luottamuksen
integriteettiin, on tärkeää huomioida, että johtajan integriteetillä voi olla positiivista
vaikutusta myös johdettavien integriteettiin kahdesta syystä. Toisaalta kyse on suorasta johtajan esikuvallisesta vaikutuksesta johdettavaan ja toisaalta epäsuorasta
vaikutuksesta johtajan kyseiseen yhteisöön asettamien normien vaikutuksesta. (Palanski & Yammarino 2009, 416).
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtajan toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseksi ala- ja yläpuolisiin sidosryhmiin. Mishran ja Morrisseyn (1990) tutkimuksen
tulokset osoittavat, että vastuu luottamuksen rakentamisesta koetaan voimakkaasti
olevan ylimmällä johdolla (top managers) ja keskijohdolla (middle managers). Merkittävimpinä tekijöinä luottamuksen rakentamisessa korostuvat avoin kommunikaatio, päätöksentekovaltuuksien antaminen henkilöstölle, kriittisen informaation jakaminen ja aito havaintojen sekä tunteiden jakaminen. (Mishra & Morrissey, 1990,
443-444).
Lyman (2012) kuvasi johtajan luotettavuuden (trustworthiness) olevan tärkeä tekijä
onnistuneessa esimiestyössä ja liittyvän hyveelliseen johtamiseen (virtuous leadership), jonka käytännön ilmentymiä on kuvattu taulukkoon 3. Luotettava henkilö
vähentää riskejä ja huolia, joita kyseiseen kontekstiin sisältyy (Sheppard & Sherman, 1998, 426-427).
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Taulukko 3. Luotettava johtaja mukaillen Lyman (2012).

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on kaksi asiantuntijaorganisaatiota,
joissa tietotyö ja tiedon jakaminen ovat merkittävässä roolissa suhteessa organisaatioiden menestykseen. Tällä on yhteys myös johtajan luottamukseen suhteessa
henkilöstöön. Lee et al. (2010, 476) viittaavat Gillespien ja Mannin (2005) tutkimuksen osoittavan, että tietoa jakavat esimiehet ovat todennäköisemmin luottamuksenarvoisia henkilöstön mielestä kuin esimiehet, jotka eivät onnistu tiedonjakajan
roolissaan. Esimiehet voivat luoda prosesseja ja mahdollisuuksia, jotka helpottavat
tiedonjakamista henkilöstön keskuudessa. Esimerkiksi uusien ideoiden esittäminen
ja uusien työskentelytapojen rohkaisu henkilöstölle ovat toimintoja, joilla esimies voi
edesauttaa tiimin sisällä tapahtuvaa tiedonjakamista (Lee et al. 2010, 475). Myös
Srivastava et al. (2006, 1242) tunnistavat tiedon jakamisella tiimeissä olevan positiivinen yhteys tiimin suoritukseen.
Tiedonjakaminen tiimin sisällä on yhteydessä tiimin suoriutumiseen ja luottamus tiimin sisällä on merkittävässä roolissa mahdollistamassa tiimin sisällä tapahtuvaa tiedonjakamista. Esimiehellä on tärkeä rooli tämän tiimin sisäisen luottamuksen rakentajana (Lee et al. 2010). Tämä on nähdäkseni hyvin tärkeää organisaatioissa, joissa
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tietotyötä tekevällä henkilöstöllä on suuri määrä hiljaista tietoa hallussaan. Luottamuksellinen ilmapiiri edesauttaa henkilöiden välisen hiljaisen tiedon jakamista, joka
on tärkeää organisaation toiminnan kehittymisen kannalta.
2.3 Hallituksen luottamus johtoa kohtaan
Yrityksen osakkeenomistajat ja hallitus eivät kykene hallitsemaan kompleksisten organisaatioiden kaikkia osa-alueita ja sen vuoksi näihin tehtäviin palkataan ammattijohtajia, jolla yleensä tarkoitetaan toimitusjohtajaa (CEO) sekä hänen alaisuudessaan työskentelevää johtoryhmää (Puffer & Weintrop, 1991, 2). Kun toimitaan johtotehtävissä ja vastataan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisesta, on
johtajalle tärkeää kyetä rakentamaan vahva luottamus hänen toimintaansa arvioivan hallituksen suuntaan.
Organisaation tärkein suhde vallitsee sen hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän välillä (Smith, 2011). Myös Sonnenfeld (2002, 4) korostaa luottamuksen merkitystä erinomaisen hallitustyöskentelyn pohjana. Hän nostaa artikkelissaan What
makes great boards great esiin kunnioituksen, luottamuksen ja vilpittömyyden kehän, jossa hallituksen jäsenten muodostaman tiimin jäsenten välinen kunnioitus
synnyttää luottamusta ja luottamuksen vuoksi he jakavat toisilleen tietoa sekä haastavat toistensa näkökulmia tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti.
Smith (2011) laati artikkelissaan Building trust – with the boards of directors seitsemän avainkohdan listan (taulukko 4), jolla johtaja voi edesauttaa vahvan luottamuksen rakentumista hänen ja hallituksen välille. Seitsemän avainkohdan listan lisäksi
Smith (2011) muistuttaa ylimmän johdon ja hallituksen keskinäisten tapaamisten
olevan avainasemassa luottamuksen rakentamisessa, koska tämä mahdollistaa ihmisten tutustumisen henkilökohtaisella tasolla eikä pelkästään ammatillisten roolien
kautta.
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Taulukko 4. Luottamus hallituksen kanssa mukaillen Smith (2011).
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2.4 Johtajan luottamus ja integriteetti ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä
Tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan tietystä ennalta kerrotusta näkökulmasta.
Tällaista eksplisiittistä näkökulmaa kutsutaan teoreettiseksi viitekehykseksi. (Alasuutari 2011, 110). Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa
5, johon on kerätty teorian avainkäsitteet ja pyritty hahmottamaan niiden välistä suhdetta tässä kontekstissa. Kyseessä on teoriasidonnainen eli abduktiivinen tutkimus,
joka mahdollistaa uusien johtopäätösten muodostamisen ja myös tarkennusten tekemisen niihin teorioihin joihin tutkimus pohjautuu. (Tuomi & Sarajärvi, 2009).
Tässä tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen (kuva 5) muodostavat Mayer et al.
(1995) mukaisesti kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja integriteetti sekä Rousseau et al.
(1998) mukaisesti haavoittuvaan tilaan asettautumisen positiivisiin odotuksiin perustuen. Luottamuksen integriteettiä tarkastellaan käyttäytymisen integriteetin ja johdonmukaisuuden (Simons 2002, Palanski & Yammarino 2007), periaatteiden hyväksyttävyyden (Mayer et al. 1995), moraalisen toiminnan (Moorman et al. 2012,
Simons et al. 2013) ja johtajan esikuvallisuuden (Dineen et al. 2006) kautta.
Esitetyssä viitekehyksessä odotukset ja toimenpiteet ovat tutkimuksen tavoitteista
ja rajauksista johtuen yksisuuntaisia, vaikka todellisuudessa ne voitaisiin nähdä
myös vuorovaikutteisina tekijöinä. Tässä viitekehyksessä tarkastellaan johtajasta itsestään lähtöisin olevia toimenpiteitä, joilla hän rakentaa luottamusta ala- ja yläpuolisiin sidosryhmiin, eikä sitä, miten sidosryhmät rakentavat luottamusta häneen.
Myös odotuksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa sidosryhmistä johtajaan päin.

29

Kuva 5. Johtajan luottamus ja integriteetti ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä. Mukaillen Mayer et al. (1995), Rousseau et al. (1998), Simons (2002), Moorman et al.
(2012), Palanski & Yammarino (2007), Simons et al. (2013) ja Dineen et al. (2006).

3. Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen
Tutkielmani empiirinen osa on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen tutkimuksen nähdään yleisesti tarkoittavan sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka eivät ole tilastollisia (Grönfors & Vilkka 2011, 4). Myös Hammersley (2013) on painottanut, että laadullisen tutkimuksen analyysi perustuu nimenomaan havaintoihin ja kuvauksiin, eikä tilastoihin.
Laadullinen tutkimus kuvaa todellisia tapahtumia. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään lähestymään kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisesti ottaen
voidaan todeta, että tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on tunnistaa ja tuoda
esiin tosiasioita eikä testata aiemmin laadittuja väittämiä. (Hirsjärvi et al. 1997).
Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääpaino on tutkijan omassa intuitiossa ja
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tulkinnassa, on mahdollista, että samasta aineistosta voidaan päätyä erilaisiin ja
jopa keskenään ristiriitaisiin päätelmiin (Metsämuuronen 2003, 161).
Tämän tutkimuksen kohteena on kaksi organisaatiota ja kaksi niissä toimivaa johtajaa. Tapaustutkimuksessa päätavoite on tutkia ja ymmärtää tapauksia niiden luonnollisessa kontekstissa ”sisältä päin” (Eriksson & Kovalainen 2011). Tapaustutkimuksessa (case study research) tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai rajattua kokonaisuutta. Tapaustutkimuksen kohteeksi valitaan yleensä yksittäinen tapaus tai
joukko tapauksia. Tiettyä tapausta tutkimalla tavoitellaan kasvavaa ymmärrystä ilmiöstä ilman että pyrittäisiin muodostamaan yleistettävää tietoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ketokiven ja Choin (2014, 234) mukaan tapaustutkimusta voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat 1) tapaustutkimus
teorian rakentamiseksi, 2) tapaustutkimus teorian testaamiseksi ja 3) tapaustutkimus teorian kehittämiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei ole testata tietyn
teorian soveltuvuutta, vaan pyrkiä luomaan uutta ymmärrystä tapausten kautta tutkittavaan ilmiöön. Kuten tässä raportissa on aikaisemmin kuvattu, tarkastelun taustalla on useampia ilmiöön liittyviä tutkimuksia, joten työ sisältää viitteitä myös Ketokiven ja Choin (2014) tarkoittamaan teorioiden testaamiseen ja kehittämiseen.
Empiirinen tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa kohteena on kaksi johtaja-casea kahdesta eri organisaatiosta, jotka eroavat toisistaan merkittävästi. Toisin kuin tilastollisessa tutkimuksessa, tapaustutkimuksessa ei ole määriteltyä minimimäärää tutkittaville tapauksille (Eriksson & Kovalainen 2011). Tässä työssä tutkittavien organisaatioiden valinnassa on hyödynnetty maksimi-variaatiota, jossa
sama ilmiö voi esiintyä toisistaan täysin poikkeavissa ympäristöissä (Eriksson & Kovalainen 2011). Myös tutkijan oma arvio on, että tutkimalla kahta hyvin erityyppisissä
organisaatioissa toimivaa johtajaa ja heidän sidosryhmiään, kyetään muodostamaan kuva toimenpiteistä, joilla luottamusta voidaan rakentaa eri sidosryhmissä organisaatioiden eroista huolimatta. Tutkijan oletus on, että ainakin osa elementeistä,
joilla johtaja kykenee rakentamaan luottamusta, on keskenään yhteneviä erilaisista
organisaatioista huolimatta. Tässä tutkimuksessa ei ole tavoitteena vertailla, kumpi
johtaja-case on suoriutunut paremmin luottamuksen rakentamisessa, vaan
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nimenomaan tunnistaa johtajan toimenpiteitä, joilla luottamuksen rakentumista voi
edesauttaa.
3.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkimuskohteet
Tutkimuksen kohteena on kaksi johtaja-casea erilaisista organisaatioista, joita nimitetään tässä työssä tunnisteilla Yritys 1 ja Yritys 2. Tutkimuksen kohteena olevat
organisaatiot ovat hyvin erilaisia kokoluokaltaan, tuotteiltaan ja palveluiltaan sekä
organisaatiorakenteeltaan. Tämä tekee niistä mielekkään vertailevan tapaustutkimuksen kohteen, koska tutkittava ilmiö esiintyy oletetusti molemmissa organisaatioissa huolimatta niiden merkittävistä eroista.
Yritys 1 on suuri kaupallisella alalla toimiva pörssiyritys. Tässä tapauksessa korostuvat ison yrityksen ja suuren henkilöstön johtamiseen liittyvät organisaatiorakenteet. Johtaja-casena toimii yrityksen yhden liiketoiminta-alueen johtaja.
Yritys 2 on ketterän kehityksen periaatteilla menestynyt, digitaalisia palveluja tuottava ohjelmistotalo ja sen organisaatiorakenne on hyvin matala. Yrityksen 2 johtajacasena toimii yrityksen toimitusjohtaja.
3.2 Tutkimusaineiston kerääminen
Aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tässä mallissa haastattelun aiheet ovat tiedossa, mutta haastattelussa kysymysten järjestystä tai muotoa voidaan vaihdella (Hirsjärvi et al. 1997, 208). Näkemykseni mukaan puolistrukturoitu teemahaastattelu soveltui tämän tutkimuksen tarpeisiin strukturoitua ja
avointa haastattelua paremmin, koska se mahdollisti keskustelun syntymisen, mutta
keskustelu pysyi kuitenkin valituissa aiheissa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin,
jotta niistä kyettiin muodostamaan analysoitava aineisto. Litterointi tarkoittaa haastattelujen puhtaaksi kirjoittamista sana sanalta. Aineiston litteroiminen on tavallinen
tapa, vaikka päätelmiä voidaan tehdä myös suoraan nauhoituksista. (Hirsjärvi et al.
1997, 222).
Aineisto on kerätty haastattelemalla tutkimukseni kohteena olevia johtajia sekä hierarkkisesti heidän ala- ja yläpuolellaan olevien sidosryhmien edustajia. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 15 (1+3+4) + (1+3+3) kappaletta. Haastattelujen kohteena
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olivat case-johtajat sekä kolme heidän ala- ja yläpuolisten sidosryhmiensä edustajaa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina marraskuun
2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelujen statistiikka ja perustiedot
haastatelluista informanteista on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Teemahaastattelujen statistiikka

Teemahaastatteluissa käytettiin runkona seuraavia kysymyksiä:
1. Minkälaisia ajatuksia johtajan luotettavuus herättää sinussa? (Johdattelee aihepiiriin.)
2. Millainen toiminta mielestäsi rakentaa luottamusta? (Kontribuoi päätutkimuskysymystä 1.)
3. Minkälaisia odotuksia sinun roolissasi kohdistuu johtajan luotettavuutta kohtaan? (Kontribuoi alatutkimuskysymystä 2.)
4. Mitä integriteetti (loukkaamattomuus) sinulle tarkoittaa omassa työssäsi/suhteessasi johtajaan? (Johdattelee aihepiiriin.)
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5. Minkälaisella toiminnalla/toimenpiteillä johtaja voi vastata odotuksiin ja säilyttää integriteettinsä? (Kontribuoi alatutkimuskysymystä 3.)
Teemahaastatteluissa keskustelun annettiin edetä vapaasti, mutta kuitenkin aihepiireissä pysyen. Haastateltavan runsassanaisuudesta riippuen tutkija esitti keskustelua ylläpitäviä apukysymyksiä sekä teemoja täydentäviä kysymyksiä, joilla pyrittiin
dokumentoimaan näkemys, joka informanteilla oli tutkimuskysymyksiin liittyen.
3.3 Tutkimusaineiston analysointi
Teemahaastatteluista muodostui litteroitua aineistoa yhteensä 448 minuuttia 39 sekuntia. Teemahaastattelujen kesto oli keskimäärin 29 minuuttia 55 sekuntia. Lyhyin
haastattelu kesti 13 minuuttia 12 sekuntia ja pisin haastattelu 50 minuuttia 4 sekuntia.
Aineisto on analysoitu hyödyntäen Gioia-menetelmää (Gioia et al. 2012), joka perustuu Grounded-teoriaan ja soveltuu hyvin induktiivisen analyysin toteuttamiseen
aiheesta, josta ei oletetusti ole olemassa kattavaa teoriaa, vaan aineistosta oletetaan nousevan esiin uutta tietoa. Gioia valittiin tämän tutkimusaineiston analyysimenetelmäksi, koska tutkimuksen kohteena on ilmiö, jota sellaisenaan on tutkittu vähän ja jonka tavoitteena on muodostaa uutta näkemystä ilmiötä kohtaan eikä testata
jonkin olemassa olevan teorian toteutumista. Analyysi toteutettiin kokoamalla litteroitu aineisto analyysipolkutaulukoihin, joiden kautta kyettiin muodostamaan Gioia
et al. (2012, 21) -menetelmän mukaisesti kokonaisulottuvuuksia haastattelujen eri
teemoissa esiintyneistä aineistokatkelmista. Excel-taulukoiden sarakkeet olivat 1)
haastattelun teema, 2) haastateltavan asema, 3) alkuperäinen ilmaisu, 4) ensimmäisen vaiheen luokittelu (1st order consepts), 5) toisen vaiheen luokittelu (2nd order themes) ja 6) kolmannen vaiheen luokittelu (aggregate dimensions). Aineisto
muodostui lopulta hyvin laajaksi, koska teemahaastatteluiden keskusteluissa annettiin tarkoituksella tilaa informanteille pohtia asioita useasta näkökulmasta. Gioiaanalyysia muodostui yhteensä 428 excel-riviä.
Aineistolähtöinen analyysi soveltuu vaiheittaiseen teorian rakentamiseen. Tämän
pohjana on aineiston lukeminen useampaan kertaan ja luennan myötä
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muodostuvien käsitteiden jäsentäminen. (Silvonen & Keso 1999, 95). Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla ensin litteroidut haastattelun useampaan kertaan läpi saadakseni kokonaiskäsityksen aineistosta. Sen jälkeen tein ensimmäiset versiot analyysipolkutaulukoista. Tein molemmista case-yrityksistä omat taulukkonsa, koska
tarkoitukseni oli ensin analysoida yritykset erikseen ja sitten raporttia kirjoittaessa
kuvata, mitkä asiat yhdistävät ja erottavat case-yrityksiä tutkimuksen kohteena olevissa ilmiöissä.
Koska tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole suoranaisesti vertailla kahden tutkittavan organisaation ja johtaja-casen paremmuutta luottamuksen rakentamisessa,
vaan löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin yli organisaatiorajojen, teen empiirisen
osan raportissa myös alustavaa synteesiä tuloksista riippumatta siitä, kumman organisaation tuloksissa ilmiöt ovat esiintyneet.
4. Johtajan luottamuksen rakentaminen ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä
Tämä tutkimus selvittää, mitkä ovat johtajan luottamuksen rakentamista edesauttavia toimenpiteitä ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä. Tämä luku sisältää tutkimustulosten esittelyn kolmen teeman kautta, jotka ovat olennaisia tutkimuskysymysten
näkökulmasta. Tutkimusongelmaa lähestytään ensiksi tarkastelemalla odotuksia
johtajan luotettavuudelle, toisena teemana tarkastellaan johtajan luottamuksen integriteettiä ja kolmantena teemana käsitellään luottamuksen rakentamista johtajan
toimenpiteillä integriteetti säilyttäen.
Tutkimustulokset esitellään teemoittain ja esityksessä tuodaan ilmi kahden casejohtajan haastatteluiden yhteydessä esiinnousseet tekijät luottamuksen rakentamista edistävinä tekijöinä. Mikäli aiheen raportoinnissa ilmenee tarvetta, tuloksia
esitellään myös haastattelun kohteiden perusteella, eli mitkä asiat nousivat esiin
case-johtajien näkökulmasta ja mitkä heidän alapuolisten (henkilöstö) ja yläpuolisten (hallitus) sidosryhmiensä näkökulmasta. Tätä tuodaan esiin erityisesti alaluvussa, jossa esitellään odotuksia johtajan luotettavuutta kohtaan. Siinä kontekstissa
on oleellista, minkä sidosryhmän suunnasta asiat ovat nousseet esiin, kun muissa
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osioissa keskitytään tarkastelemaan lähtökohtaisesti toimenpiteitä, joita johtajan
luottamuksen rakentamisessa nousee esiin.
Tulosten esittelyssä käytetään taulukoita, joissa kuvataan tiivistelminä Gioia-menetelmällä analysoiduista analyysipolkutaulukoista teemoittain esiin nousseet tekijät
kokonaisulottuvuutena sekä ensimmäisen ja toisen vaiheen luokitteluna. Kukin
haastateltavan asema -sarakkeen rivi kuvastaa yhtä aineistokatkelmaa, jossa ilmiö
on esiintynyt. Vaikka mainintojen määrä ei tässä yhteydessä ole merkitsevä, tuo se
kuitenkin esiin suuntaa antavaa painoarvoa kyseisen ilmiön esiintyvyydessä kulloinkin kyseessä olevan teeman käsittelyssä. Rikastan tulosten esittelyä tuomalla aiheiden yhteyteen suoria esimerkkikatkelmia aineistosta. Niiden tarkoituksena on helpottaa lukijaa ymmärtämään ilmiöitä autenttisessa muodossaan ja tuoda syvyyttä
tulosten esittelyyn. Koska kyseessä on anonyymi tutkimus, aineistokatkelmista on
korvattu merkeillä x ja y sellaiset objektit, joiden kautta tutkimuksen kohteet voisi
tunnistaa.
4.1 Odotukset johtajan luotettavuudelle
Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia siitä, millaisia odotuksia johtajan luotettavuutta kohtaan on case-johtajilla itsellään sekä heidän ala- ja yläpuolisilla sidosryhmillään. Tämän osion tulokset ovat tärkeitä koko tutkimuksen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten näkökulmasta, koska se, miten johtaja kykenee rakentamaan luottamusta ja säilyttämään integriteettinsä on aina suhteessa odotuksiin, joita häneen
kohdistuu. Tutkimustulosten analyysissa muodostui yhdeksän kokonaisulottuvuutta, jotka olivat 1. Arvot, 2. Avoimuus, 3. Johdonmukaisuus, 4. Johtajan käyttäytyminen, 5. Kommunikaatio, 6. Kyvykkyys, 7. Rehellisyys, 8. Tasapuolisuus ja 9.
Tulosten toimittaminen.
Tuloksissa on paljon samankaltaisuutta kahden tutkimuksen kohteena olleen organisaation välillä. Johtajan käyttäytyminen, kyvykkyys ja tulosten toimittaminen saivat
kokonaisulottuvuuksina melko paljon huomiota molemmissa organisaatioissa,
vaikka niiden sisällöissä on eroavaisuutta johtuen jo aiemminkin todetuista organisaatioiden eroista. Esimerkiksi tulosten toimittamisessa Yritys 1 kohdalla korostuvat
strategisten taloudellisten tulosten saavuttaminen case-johtajan itsensä ja
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hallituksen nostoina. Yritys 2 kohdalla tulosten toimittamiseen liittyvät odotukset
kohdistuivat enemmän uusiin kehityspiirteisiin ja nousivat esiin case-johtajan kautta.
Tässä tutkimuksessa tavoitteena on kuitenkin selvittää toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla johtaja voi vastata eri sidosryhmien odotuksiin, jotka eri organisaatioilla
eroavat perustellusti toisistaan. Tässä suhteessa vaikuttaa siltä, että johtajan luotettavuuteen kohdistuvat odotukset ovat melko lähellä toisiaan organisaatioiden
eroista huolimatta.
Arvot
Tuloksissa arvojen ylläpitäminen nousi esiin tässä yhteydessä hallituksen tuloksissa
Yrityksessä 2.
”Arvoja ja sit tietysti siellä on sellaset, tavotteet…”
Avoimuus
Avoimuus nousi esiin molempien organisaatioiden tuloksissa vähäisissä määrin arvioitaessa odotuksia johtajan luotettavuutta kohtaan. Molemmissa organisaatioissa
kyseiset nostot tulivat henkilöstön edustajilta.
”Kyl ny täs on sen verran pitkään jo ollu että odotukset on se että, mihin
aikasemminki viittasin et ei pimitä mitään asioita, ja jopa jo vähän odottaa et saa ennakkovarotuksia tietyistä asioista. ”
Johdonmukaisuus
Yrityksen 1 case-johtaja nosti esiin johdonmukaisuuden piirteenä, jota hän arvioi
häneltä odotettavan. Tässä näkökulmassa korostui erityisesti sovitusta linjasta kiinni
pitäminen ja niin kutsuttu rönsyilyn välttäminen.
”Sitten se että sovittuja asioita niin mä annan työkaluja ja perälauta pitää ja mä oon toiminnassa johdonmukainen. Jos jotain on sovittu niin
siit pidetään kiinni ja mahdollisimman vähän haparoidaan muualle.
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Totta kai elämässä on sitä saattaa tulla yllätyksiä tai muutoksia matkan
varrella tai jotain uutta tietoa mutta lähtökohta on näin.”
Johtajan käyttäytyminen
Johtajan käyttäytymisen kokonaisulottuvuuteen liitettävät tekijät nousivat molempien organisaatioiden tuloksissa voimakkaasti esiin. Case-johtajien tuloksissa nousi
esiin se, että he arvioivat hallituksen odottavan heidän käyttävän organisaatiota tulosten saavuttamiseen sekä puuttuvan tilanteisiin, joissa toiminta ei ole halutun kaltaista.
”...ja sitte jos tulee tämmöisiä tietyllä tavalla epäsuotuisia tilanteita, alkaa niin sanotut x-gatet, tai muut vastaavat niin siellä odotetaan et otan
aika nopeesti kantaa niihin. Elikkä jos joku toimii meidän arvojen vastaisesti niin silloin pitäis olla, siellä sitte puuttumas niihin asioihin....”
”Mä pidän heitä ajan tasalla ja sitten toisaalta paitsi että tuon näitä haasteita niin myös käytän meidän erittäin fiksua porukkaa ja organisaatiota
siihen että meillä myös tämä organisaatio hakee ratkasuja ja vie niitä
eteenpäin”
Henkilöstön tuloksissa johtajan käyttäytymisen kokonaisulottuvuudessa korostui
johtajan toiminnan esimerkillisyys, joustavuus, saavutettavuus sekä organisaation
asiantuntijoihin luottaminen.
”Ja sit näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä kaikille muillekkin”
”Ja sitte se että myös se et se luottamus on molemminpuoleinen. Eli
sitte ku, johtajakaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Niin sitten
että, et se luottamus on olemassa, niin sen johtajankin pitää luottaa että
alaisten asiantuntemus on olemassa ja sitten luotetaan siihen asiantuntemukseen. Ja sillon, et luotetaan että molemmat hoitaa oman tonttinsa
oikein. Ja sillä tavalla se varmaan rakentuu.”
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”Sit semmonen et pystyy menee juttelee millon vaa, mistä vaan asiasta.
Liittyy osittain toho meijän yrityksen kulttuuriinki se et voi mennä juttelemaan kenelle vaan mutta siis erityisesti nyt, esimiehen kanssa.”
Hallituksen odotuksissa johtajaa kohtaan korostuivat optimistinen tapa suhtautua
asioihin ja ihmisiin, luottamuksen rakentaminen sidosryhmiin, esimerkillisyyttä yrityksen edustajana ja asioiden kertomista suoraan ja kaunistelematta hallitukselle.
”Meillä sattuu olemaa lähellä tää omistajat nyt tähän henkilöstöö ja
muuta mutta, kaikkialla ei oo ehkä sellanen et sit sieltä voi tulla, erilaisia
odotuksia vielä sitte. Siinä tilanteessa myös sitte mitä puhutaa sitte
muualla ja tollasis julkisissa esiintymisissä ja muissa nii siihe on tietysti
varmaa, erilaisii odotuksia.”
”Se lähtökohta on tietenkin sillä tavalla hyvä et jos ensin, purkaa vähän
lähtökohtia siihen ajatteluun niin, kaks ehkä tulis yli muitten elementteinä toinen on, se sellanen, myönteinen tapa lähestyä asioita ja ihmisiä.”
”No nyt jos ajatellaan case-johtajaa tai ihan samalla tavalla kun mä ajattelen…, jotka ovat konsernin johtoryhmän jäseniä ja hyvin näkyvässä
roolissa koko yritys x:n osalta niin kyllä minun odotus on se että he ja
jokainen meistä ni todella on sitä luottamusta kasvattamassa kaikkien
näiden sidosryhmien suuntaan.”
”…se odotus on että sillon ku puhutaan, hallituksena, niin sitte se keskustelu on, siellä ei tuu negatiivisia yllätyksiä.”
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Kommunikaatio
Tuloksissa kommunikaatio esiintyi eniten henkilöstön odotuksissa johtajan toimintaa
kohtaan. Johtajan kyky muodostaa merkityksellistä vuorovaikutusta sekä toimia tasavertaisena keskustelukumppanina koettiin tärkeäksi tekijäksi henkilöstön osalta.
”Ja se, ja sillon kun päästään sille tasolle siinä keskusteluissa et se
luottamus on molemminpuolista, niin sillon tää toimii parhaiten. Et sillon
pysytään, ne keskustelut on aitoja ja siellä mielipiteet avoimesti voidaan
sparrata asioita ja jalostaa asioita ja se on semmosta, siinä jopa välillä
voi vähän hetkellisesti se esimies-alaisroolikin unohtua et kumpi nyt on
kumpi, vaan et se asia jalostuu...”
Case-johtajajien tuloksissa esiintyi myös se, että johtajat olettivat heiltä odotettavan
kommunikaatiota, jolla kyetään muodostamaan yhteinen näkemys tavoitteista sekä
pidetään henkilöstö tietoisena yrityksen tilanteesta ja suunnasta. Myös palautteenanto ja suora raportointi hallitukselle esiintyivät johtajien tuloksissa.
”… mä omassa roolissani kun on tavotteista sovittu autan ja mahdollistan heitä onnistumaan siinä roolissa antamalla resursseja poistamalla
esteitä ja pitämällä huolta siitä että heillä on tarvittavat tiedot käytössä.”
”Sitten että mä annan heille palautetta siitä miten he ovat onnistuneet
ja kuuntelen myös heidän palautettaan siitä miten mä oon onnistunut ja
missä voisin tehdä paremmin.”
”Sit varmaan toinen että mä toimin ihan samalla tavalla että mä en yllätä
esimiestäni tai hallitusta. Mä kerron hyvissä ajoin että jos ja kun meillä
on vaikeuksia vaikka yritys x:n kanssa että tää ei toimi tää setup tai
yritys y:ssä on haasteita tai meillä on jossain hintatasossa tai jossain
muussa.”

40

Kyvykkyys
Arvioitaessa odotuksia johtajaa kohtaan, kyvykkyys sai johtajan käyttäytymisen
ohella määrällisesti eniten mainintoja tuloksissa. Henkilöstön tuloksissa johtajien kyvykkyydeltä odotettiin kykyä henkilöstön johtamiseen, kykyä ymmärtää ja johtaa kokonaisuutta, kykyä puuttua konflikteihin ja kapasiteettia omaksua uutta nopeasti.
”No kyllä itse asiassa aika isotkin odotukset siinä mielessä että, tai sanotaan että mulle on tosi tärkeetä että mä nään omasta esimiehestäni
ja tästä case-tapauksestakin esimerkiks että hän ymmärtää sen tilanteen missä itse oman yksikköni osalta johdettavien vastuualueella olevien asioiden, missä me ollaan.”
”Ehkä mä enemmän aattelen just sen henkilöstöjohtamisen kautta sitä
että, just et osaa valjastaa sen substanssiosaamisen ja et ymmärtää
sen et miten se kokonaisuus kannattaa luoda ja pitää kasassa ja just
hyödyntää näit ihmisten vahvuuksia ja osaamista. Niin se on ehkä se
miten mä ajattelen et hän toimisi.”
Case-johtajien tuloksissa odotukset kyvykkyydestä nousivat esiin Yrityksen 1 tuloksissa liittyen johtajan vakuuttavuuteen, kykyyn muodostaa selkeä tilannekuva ja kykyyn kiteyttää olennainen epäolennaisesta.
”Tosi moni tuo sen oman kontribuutionsa osaamisensa pöytään vaikka
päätöksiä tehdessä niin mitä tässä on hyvä huomioida niin se liittyy
myös sinne ylöspäin että mä tuon siihen päätökseen asiat jo. En lähetä
sitä että tossa on 500 sivua tutkimusta. Lukekaas siitä vaan tuon siitä
jo jalostetun tilannekuvan ymmärryksen ja sitten vaihtoehdot...”
Hallituksen tuloksissa odotukset johtajien kyvykkyydestä korostuivat johtajan kyky
strategiseen toimintaan, kokemus ja osaaminen kyseiseltä liiketoiminta-alueelta, toiminnan faktapohjaisuus, kyky kehittää omaa toimintaansa uusille tasoille, kyky aseman edellyttämään käyttäytymiseen ja johtajan luottamuksenarvoisuus.
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”Ja se että se on käyny sen, organisaationsa sillä tavalla ei sen tarvii
jokasta henkilöö käydä läpi mut se on tietsä käyny ne, toiminnot ja funktiot siel läpi et se ymmärtää sen logiikan, miten tää koko homma toimii.
Ja sitku sä kommunikoit sen kanssa nii sehän on ihan toisenlaista, kyl
se odotus mul ensimmäisenä on se että, miten hyvin tää henkilö tuntee
tän bisneksen.”
”Ja sitku se strategia on määritelty niin sitte, odotus on sitte se että sitä
lähetään toteuttamaan ja hän pystyy niitä joukkojaan siellä johtamaan
sillä tavalla et se strategia toteutuu et.”
”Odotuksina tietysti se että, asiat kerrotaan auki, hallituksen jäsenenä
olettaa kuulevansa tarinan niinkun se oikeesti on, elikkä se on yks
näistä asioista. On myöskin proaktiivisesti kertoo ettei tarvitse kaivaa
sitä että, sillä tavalla lähtee kaivamaan että mä en voi luottaa et mun
pitää tehdä, tutkimustyötä sen asian selvittämiseen että onko se kohallaan…”
”...aina tälläses tilanteessa liittyy siihen että ku hän siirtyy nyt uudelle
tasolle eli hän siirtyy konserni johtoryhmän jäseneks, ja sitten kokonaisvastuuseen toimialasta, niin se että kasvaa aina sen tehtävän mukaan
myös...”
Rehellisyys
Rehellisyys nousi esiin vähäisissä määrin molempien yritysten tuloksissa osana
henkilöstön ja hallituksen odotuksia johtajan luotettavuudelle. Yrityksen 2 hallituksen tuloksesta ilmenee, että johtajalta odotetaan rehellisyyttä kuten kaikilta muiltakin organisaation henkilöiltä.
”Siis, ihan sama kuin kaikkia muitakin yrityksen henkilöitä kohtaan ensisijaisesti. Se täydellinen avoimuus ja rehellisyys joka on osa tätä yritys
x:ää niin haluttiin perustaa tää semmoseksi firmaksi, jossa ei oo mitään
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kieroilua ja kaikki energia voidaan käyttää sinne tekemis-, laadun tekemiseen.”
Tasapuolisuus
Tasapuolisuus sai tässä yhteydessä vain vähän huomiota tuloksissa. Yrityksen 1
henkilöstön tuloksissa nousi esiin odotus tasapuolisesta johtamisesta.
Tulosten toimittaminen
Tulosten toimittaminen nousi esiin kokonaisulottuvuutena odotuksissa johtajaa kohtaan molemmissa yrityksissä. Organisaatioiden erilaisuus näkyy case-johtajien tuloksissa siten, että Yritys 1 kohdalla tulosten toimittamiseen liittyy voimakkaammin
tulos tai ulos -tyyppistä asetelmaa, kun Yritys 2 kohdalla kyse on enemmän toiminnan kehittämisen varmistamisesta.
”Sitten ylöspäin niin kyl se kiteytyy siihen et mä toimitan ne tulokset
omalta vastuualueeltani tai et me toimitetaan ne tulokset eli ne myynnit
ne markkinaosuustavotteet ne tulostavotteet mitä me on sovittu et me
toimitetaan toimialalle viimekädessä mä niistä vastaan. Jos ei ne toimi
niin täytyy mut vaihtaa.”
”Niihin asioihin, mut että okei, en mää yksin niitä tee vaan se on sitten,
tiiminä tehdään niitäkin. Mut että, se on ehkä semmoinen, ainaki mistä
itse koen et kuuluu vastuulle potkia niitä asioita eteenpäin ja saada ne
liikkeelle.”
Molempien organisaatioiden tuloksissa nousee esiin odotus tulosten toimittamisesta
strategisesti ja kestävästi. Tämä tulee ilmi sekä case-johtajien että hallituksen tuloksissa.
”… Elikkä mul on lähinnä se että, mun pitää saada se pallo pyörimään,
mut sitten aika useasti tää porukka muuten itse ottaa kopin siitä sit kuhan se on, kommunikoitu ja sanottu että no mikä on tehtävä mikä on
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päämäärä, mitä täs pyritään saamaan aikaiseksi. Et se on ehkä se, mitä
siltä puolelta sitten, odotetaan.”
”…ei, se ei vaan niinku tänä päivänä toimi että me tehdään niinku juttuja, nokkelia liikkeitä, joilla me saadaan tässä ja nyt ja lähitulevaisuudessa vaikka meidän tulosta maksimoitua, mut jos se tapahtuu niinku
luottamuksen kustannuksella ihan mihin tahansa sidosryhmään päin,
niin en mä sellaista voi hyväksyä enkä tukea. Vaan kyllä kaikki se mitä
me tehdään pitää olla kestävällä pohjalla…”

Taulukko 6. Odotukset johtajan luotettavuudelle Case Yritys 1
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Taulukko 7. Odotukset johtajan luotettavuudelle Case Yritys 2

4.2 Johtajan luottamuksen integriteetti
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä toimenpiteillä johtaja voi rakentaa
luottamusta ala- ja yläpuolisiin sidosryhmiin ja säilyttää integriteettinsä pyrkiessään
vastaamaan häneen kohdistuviin odotuksiin. Tutkimusasetelman näkökulmasta on
oletettavaa, että johtajan luottamuksessa erityisesti integriteetti joutuu haastetuksi,
kun hän pyrkii vastaamaan häneen eri suunnista kohdistuviin odotuksiin, jotka eivät
ole aina keskenään ongelmattomia. Tässä teemassa tutkimuksen kohteena olevien
organisaatioiden sidosryhmien tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. Tulokset muodostivat kymmenen kokonaisulottuvuutta 1. Arvot, 2. Avoimuus, 3. Johdonmukaisuus, 4. Johtajan käyttäytyminen, 5. Kommunikaatio, 6. Kyvykkyys, 7. Rehellisyys,
8. Tasapuolisuus, 9. Toiminnan peruslähtökohta ja 10. Tulosten toimittaminen.
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Arvot
Molemmissa case-yrityksissä integriteetti koettiin olevan arvoihin liittyvä asia. Tuloksissa korostui johtajan arvomaailma ja kyky toimia korkealla moraalilla, mutta
myös yrityksen arvomaailma, jota johtajan tulee omalla toiminnallaan kunnioittaa ja
vaalia.
”Se on, mä jotenki koen sen ehkä silleen että, et on semmonen oikeenlainen arvomaailma ja halu toimia tietyllä, tavalla…”
”Taas ne arvot siellä taustalla et miten vahvasti ne todella ohjaa sitä
toimintaa. Et onks ne vaan sanoina jossain esityksissä tai intrassa vai
onks ne aidosti sellasia…”
Arvoihin liittyvissä tuloksissa oli myös esimerkkejä siitä, kuinka integriteetti joutuu
haastetuksi, kun tehdään valintoja arvojen ja tuloksen tekemisen välillä.
”Meiän tapauksessa, varmaan vois olla esimerkiks just että asiakkaan
suunnalta tulee tietynlaisii toiveita ja vaatimuksia. Ja sitten et miten se
sit istuu tähän meiän tapaan tehdä. Nehän ei nyt välttämättä aina sit
kohtaa et mikä on se jouston ja sen, myynnin halun, et miten se näkyy
sit siinä…”
”Et se on selvä, että niitä on, ja hyviä esimerkkejä on tämmöset vaikka
että, kun on huonosti käyttäytyvä ihminen, jossakin päin organisaatioo,
niin sä tiedät että siihen käytökseen pitäsi puuttua, koska se ei oo muille
hyväksi. Niin puututko sä siihen, jos se ihminen on todella hyvä tekemään tulosta, niin sallitko sä sitte sellasta puutteellista käytöstä, sen
takia et se on hyvä tekemään tulosta? Tää on mun mielestä tällänen
ihan legendaarinen integriteettikysymys.”
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Avoimuus
Avoimuuden merkitys korostui erityisesti henkilöstön tuloksissa osana johtajan integriteettiä. Tärkeänä pidettiin sitä, että ollaan mahdollisimman avoimia, vaikka onkin asioita, joista ei voida aina kommunikoida.
Johdonmukaisuus
Johtajan johdonmukainen toiminta nousi tuloksissa esille haastavien tilanteiden ja
epäjatkuvuuskohtien hallinnassa.
”No jos mä nyt ton oikein ymmärrän mitä tolla nyt tässä tarkoitetaan
niin, kyl se, siinäkin tilanteessa se varmaan lähtee siitä että ensinnäkin
vaikeitakin asioita pystyy viemään läpi. Ja sä pystyt tosi vaikeita asioita
viemään eteenpäin siten että, ne asiat pysyy asioina. Ja se lähtee siitä
et sä kunnioitat sitä ihmistä, kunnioitat sitä tilannetta, kunnioitat sitä hetkeä mitä, mä otan taas jonkun ihan ääriesimerkin vaikka irtisanomistilanteet mitkä on tosi ikäviä tilanteita kaikille, niin ne hetket miten se tilanne hoidetaan niin kyllä se lähtee sieltä että, miten sä arvostat sitä
ihmistä ja tilannetta ja pystyt asettumaan sen vastapuolen asemaan ilman että meet sinne liian lähelle, oot kuitenkin tietyssä roolissa mut kuitenkin kuuntelet ja oot siinä läsnä…”
Johtajan käyttäytyminen
Tarkasteltaessa johtajan integriteettiä, johtajan käyttäytyminen nousi tuloksissa kyvykkyyden osalta kokonaisluokkana kaikista voimakkaimmin esille. Johtajan esikuvallisen, lahjomattoman ja korkean moraalisen tason mukaisen käyttäytymisen katsottiin molemmissa organisaatioissa olevan merkittävässä roolissa integriteettiä ylläpitävänä tekijänä. Toisaalta johtajan näkökulmasta heihin kohdistuu merkittävää
painetta toimia odotetulla tavalla.
”No jälleen kerran ihan, kun puhutaan luottamuksesta ja siitä, miten sitä
luottamusta on ja miten luottamusta vahvistetaan, niin täähän on ihan
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niitä keskeisiä juttuja. Meitä johtajia seurataan, me johtajat ollaan tikunnokassa ja nuissa asioissa ei tartte kun vähän lipsua, niin se alkaa se
luottamus hyvin nopeasti niinku rapisemaan.”
”Mä aattelen integriteettiä muuten että se on käytännössä aika pitkälle
sama kun, korkee eettinen ja moraalinen toiminnan taso. Sillai mä sitä
ajattelen, sille on tosiaan ku ei sille suoraa käännöstä ole. Mutta niinku
sanoin että mulle se on henkilökohtasesti ollu aina, toiminnan tärkein
periaate.”
”...miten henkilö x (case-johtaja) esimerkiksi, tämmöset integriteettiasiat hoitaa. Niin, se on selvä että henkilön x pitää olla sillä puolella
täydellinen esikuva. Missään tilanteessa se ei saa, sen retoriikassa
edes huumorimielessä esiintyä mitään semmosta mikä rikkoo tommosta.”

Tuloksissa johtajan käyttäytymisen kokonaisluokkaan liittyen esiintyi myös esimerkkejä, joissa integriteetti tulee haastetuksi.
”Joo tosta tulee mieleen se että just jos tulis jostain omistajalta tai hallitukselta jotain paineita tehä jotain päätöksiä mitkä ei oo, kaikkien työntekijöiden parhaaksi niin, et sellasten tilanteiden hoitaminen ja kestäminen niissä nii tulee just tämmöset…”
Johtajan integriteettiä suojelevaksi ja vahvistajaksi johtajan käyttäytymiseen liittyviksi tekijöiksi tuloksissa tunnistettiin mm. johtajan pyrkimys vilpittömään ja oikeudenmukaiseen toimintaan, selkeys, vastuunkanto, toisten ihmisten ansioiden reilu
huomioiminen, toiminnan läpinäkyvyys sekä johtajan saavutettavuus. Myös vastuiden ja valtuuksien selkeä kommunikointi sekä vaikeiden asioiden avoin kommunikointi tunnistettiin tuloksissa tärkeiksi tekijöiksi integriteettiongelmien ehkäisemisessä. Erityisesti henkilöstön tuloksissa arvostettiin myös sitä, että johtaja on tiukassa paikassa valmis laittamaan itseään peliin pitääkseen alaistensa puolia ylhäältäpäin kohdistuvissa paineissa.
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”Ja se on mun mielestä sillä tavalla kaiken toiminnan, kannalta tärkee
että ne muut ihmiset myöskin kyllä väistämättä huomaa sen, jos sä toimit kaikissa tilanteissa, korkeella integriteetillä ja, nii sen aistii ihmiset
sitä ei voi olla aistimatta.”
”…sä et lähe sitte semmosia tiettyjä asioita niinku kerään itelles kredittiä
sieltä, taas sitte toiseen suuntaa et tää on minä tai sillon ku saat hyviä
asioita vietäväks läpi nii osaat myöski sitä kunniaa jakaa myös mulle,
tarvittaessa. Et semmonen, sopivanlainen vaatimattomuus…”
”Ja on omiensa puolta. Et sit ei myydä halvalla, niitä alaisia. Että voi
luottaa siihen että jos me ollaan yhdessä päätetty näin ja kaikki tekee
sen asian eteen paljon töitä, niin sitten et heti kun tulee ylöspäin, johtajallakin ryppy rakkaudessa, hallituksen suuntaan tai oman esimiehen
suuntaan niin sitten tavallaan pidetään rivit siinä kohtaa.”
Johtajan käyttäytymisen kokonaisluokkaan liittyi tuloksissa myös johtajan vastuu integriteettiä ylläpitävän organisaatiokulttuurin rakentamisesta ja vaalimisesta.
”Monis firmoissahan niin ku sanotaan että ne jotka notkuu toimistolla
niin ne ehtii paljon keskusteleen pomon kanssa ni niistä tulee pomon
suosikkeja. Ja tää on kans semmoinen et meiän pitää pystyy näyttään
et oikeesti me arvostetaan ihmisiä, heidän tekemisistään olipa he missä
tahansa sitten tekemässä minkälaista hommaa tahansa. Elikkä toi on,
semmoinen juurikin tässä kun, ne jotka on tuolla asiakastyössä tosi tiukasti, ja ne tekee tosi haastavii juttui, niin heille pitää pystyy näyttään
että hei, teidän hommaa arvostetaan ja, teidän se että missä heidän
etunsa tai palkkansa tai mikä muu tahansa tunnustus, niin että se ei
ole, siit kiinni et joku tääl toimistolla riekkuu ja on pomon hihassa
kiinni…”
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Kommunikaatio
Kommunikaatio nousi kokonaisulottuvuutena esiin integriteettiin liittyvänä tekijänä
molemmissa tutkituissa organisaatioissa. Käytännössä kommunikaatiolla tarkoitettiin tässä yhteydessä investointeihin liittyvien perustelujen tai palkitsemisen läpinäkyvyyteen liittyvää kommunikaatiota. Myös keskeisimpien sidosryhmien suuntaan tapahtuva vilpitön ja avoin kommunikaatio esiintyi tuloksissa integriteettiä vahvistavana tekijänä.
”Ja sitten semmonen, jälleen avoimuus siitä että mitä nyt ne on ne odotukset, mistäkin suunnalta ja miksi toimitaan tietyllä tavalla. Et kyllähän
se sit, jos aatellaan vaikka jotain budjettiasioita niin hallituksest tulee
painetta et hei et nyt vähän nää menot on vähän rajui tässä ja täs kohtaa. Ja sit se näkyy siel henkilöstön puolella et jotka sitä rahaa käyttää
ja on vastuussa sen käyttämisestä. Sithän se paine näkyy siellä. Niin
miten siin tilanteessa esimerkiks tämä toimitusjohtaja nyt sitten vaikka
pystyy perustelemaan niitä asioita...”
”Mut siinäki mä koen sen mitä aikasemmin sanoin sidosryhmään x luottamuksen synnyttämisestä että, jos puhuu niistäkin jännitteistä mitä
meillä on sidosryhmän x ja yritys x:n välillä, jos niistä puhuu avoimesti
ja vilpittömästi niiden sidosryhmä x:n kanssa, jälleen kerran, ei välttämättä päädytää mihkään yhteiseen lopputulokseen jäädään erimielisiks, pitäskö tän asian olla näin vai noin, mut jos se on niin et jokainen
on saanu sanoo, sanottavansa se on keskusteltu puhki, niin kaikille jää
kuitenki se fiilis et hei tää oli ihan reilu prosessi vaikka tää nyt päättyykin
noin...”
Kyvykkyys
Johtajan integriteettiin liittyvän teeman tuloksissa kyvykkyys nousi kokonaisulottuvuutena voimakkaasti esiin. Johtajan kyvykkyyden osalta painottui kyky asiakastarpeisiin ja faktoihin nojautuvaan päätöksentekoon, kyky tehdä päätöksiä ja säilyttää
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integriteetti haastavissa tilanteissa, kyky puuttua integriteettiloukkauksiin, kyky kantaa vastuuta ja valvoa yrityksen omistajien etua.
”Mut toisaalta sitten myös, et jos aidosti kilpailukyky ei ja vaikka kustannustehokkuus riitä suhteessa kilpailijoihin ja sitä kautta, menetetään
myyntii sen takia et ei oo riittävää kustannustehokasta nii sit se, myös
vaatii sitä että, pystyy sen myös toteemaan sinne organisaatiosta alasuuntaan että nyt meijän täytyy tehostaa toimintaa että täytyy organisoida uudella tavalla ja täytyy löytää tapoja tehä tää tehokkaammi. Et
must se on semmosta tietynlaista objektiivisuutta ja faktapohjasuutta,
suoraselkästä viestintää, ja suoraa viestintää, totta kai korrektisti mutta
kuitenkin sillee et ei jää epäselväks nii sekä niin hallituksen suuntaan
ku henkilöstön suuntaanki.”
Kyvykkyyteen liittyen esiin nousi tuloksissa myös johtajan kyky yhdistää intressejä,
kyky sietää ristipainetta, ammatillinen itseluottamus ja tilannetaju.
”Sehän on samalla tavalla kun luottamus niin se on toiminnan edellytys.
Jos sulle tulee se olo että sä et pysty vaikuttamaan ja vastaamaan vastuullas oleviin asioihin ja sovittamaan niitä yhteen niitä intressejä niin
sähän oot toimintakyvytön.”
”Puhutaan jostain valtavan isosta kokonaisuudesta, sit tulee joku ihan
detsku kysymys joka kuulostaa siinä tilanteessa, kontekstissa ihan vähäpätöiseltä, mut jos et sä sitä ymmärrä siinä tilanteessa sen kysyjän
ajattelua mikä siinä on taustalla etkä ota sitä tosissas ja, et lähe niin sä
voit yhdellä semmosella asialla, väärällä vastauksella väärällä reagoinnilla siinä tilanteessa dissata tosi paljon sitä sun koko viestiä mitä sä
oot rakentanut siinä tilaisuudessa…”
Rehellisyys
Johtajan rehellinen toiminta nousi vähäisissä määrin esiin integriteettiin liittyvissä
tuloksissa.
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Tasapuolisuus
Tasapuolisuus nousi tuloksissa esiin molemmissa yrityksissä. Tässä yhteydessä tasapuolisuuden kokonaisulottuvuudessa korostui johtajan tasapuolinen toiminta
kaikkia ihmisiä ja sidosryhmiä kohtaan. Integriteettihaaste tasapuolisuuden näkökulmasta tunnistettiin tuloksissa erityisesti palkitsemiseen ja tiedonkulkuun liittyvissä asioissa.
”Ehkä, tärkeimpänä ominaisuutena pitäsin semmosta, tasapuolisuutta
et kaikkii kohdellaan samalla tavalla sukupuolesta tai iästä tai työuran
pituudesta tai mistään tämmösestä riippumatta että, se on, meille se on
tärkee arvo josta henkilökohtasestikki pidän sitä tärkeenä et kaikkii kohdellaan tasa-arvosesti ja et siihen ei, muut voi vaikuttaa vaan se on sen
johtajan käsissä sitte pitää huolta siitä että niin kans tapahtuu riippumatta siitä et vaikka joku siihen yrittäs vaikuttaa tai ehdottais jotain semmosta mikä ei oo tasapuolista nii, pitäis pystyä sellaset torppaamaan.”
”No se on ehkä sellanen, no vähän sitä samaa asiaa että ei ole tärkeämpiä ja vähemmän tärkeitä alaisia. Vaan että kaikki on, kaikkien näkemyksillä on yhtälainen painoarvo...”
”Tommoset palkitsemiskeskustelut, niissä se on kans hyvin tärkeetä
että se, on tasapuolinen...”
Toiminnan peruslähtökohta
Tarkasteltaessa johtajan integriteettiä, esiintyi molempien organisaatioiden tuloksissa toiminnan peruslähtökohta kokonaisulottuvuutena. Tuloksissa korostui se,
että korkea integriteetin taso on toimintaedellytys johtajalle. Toisaalta asiaa pidettiin
myös suomalaisena vahvuutena.
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Tulosten toimittaminen
Tässä teemassa tulosten toimittaminen nousi yksittäisenä mainintana esiin tuloksissa. Nostossa korostettiin sitä, että integriteetin näkökulmasta on tärkeää, että voi
luottaa johtajan toimivan yrityksen edun mukaisesti, eikä vain ajavan omaa etuaan.
”…voi luottaa siihen että se, et taustalla on se yhtiön etu...”
Taulukko 8. Johtajan luottamuksen integriteetti Case Yritys 1
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Taulukko 9. Johtajan luottamuksen integriteetti Case Yritys 2

4.3 Johtajan toimenpiteet – luottamus ja integriteetti
Tämä teema on hyvin keskeinen tämän aineistolähtöisen tutkimuksen empiirisessä
osiossa, koska se vetää yhteen tutkimuskysymyksen oleellisimman sisällön, eli millä
toimenpiteillä johtaja kykenee rakentamaan luottamusta ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä ja säilyttämään integriteettinsä. Tässä teemassa tutkimuksen kohteena
olevat organisaatiot erosivat tuloksiltaan toisistaan jonkin verran. Vaikka tunnistetut
kokonaisulottuvuudet olivat valtaosin samoja molemmissa organisaatioissa, on huomattavaa, että Yritys 1:n informantit tuottivat huomattavasti enemmän sisältöjä
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tämän teeman kokonaisulottuvuuksiin kuin Yritys 2:n informantit. Tulkintani tutkijana
on, että tämä heijastelee organisaatioiden erilaisuutta kokoluokaltaan, rakenteeltaan ja johtamismalliltaan. Siinä missä Yritys 1 on suuryritys eri toimialoineen ja niihin liittyvine johtamisrakenteineen, Yritys 2 on perheenomainen yhteisö, jossa asioiden tapahtumista ei koeta niin voimakkaasti johtajalähtöisesti kuin Yrityksessä 1.
Tämä johtuu siitä, että Yritys 2:n henkilöstö toimii hyvin autonomisesti ja käytännössä ilman perinteistä esimiestyötä. Yritys 2:n henkilöstö viettää suurimman osan
ajastaan asiakkaiden projekteissa ja myös fyysisesti asiakkaiden tiloissa, joka uskoakseni myös vähentää perinteistä johdettuna olemisen kokemusta. Toisaalta Yritys 2 omaa hyvin vahvan arvopohjan ja kulttuuriohjautuvan toiminnan, jonka poikkeamiin johdon odotetaan puuttuvan tarvittaessa voimakkaasti.
Tämän teeman tutkimustulokset muodostivat 1. Arvot, 2. Avoimuus, 3. Johdonmukaisuus, 4. Johtajan käyttäytyminen, 5. Kommunikaatio, 6. Kyvykkyys, 7. Oikeudenmukaisuus, 8. Rehellisyys, 9. Tasapuolisuus, 10. Toiminnan peruslähtökohta ja 11.
Tulosten toimittaminen.
Arvot
Johtajan toimenpiteiden tuloksissa arvot nousivat esiin tuloksissa kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta johtajalta edellytetään hänen oman arvomaailmansa olemista
kunnossa ja toisaalta hänen katsotaan olevan vastuussa siitä, millaisilla arvoilla yritys toimii.
”Silleen että me ollaan vahvasti kulttuuriohjattu firma, meil on vahvat
arvot, ja kaikki meiän tekeminen periaatteessa derivoituu sieltä. Niin silloin jos tämmönen integriteetti on hyvin vahva siinä meiän organisaatiokulttuurissa ja sen loukkaamattomuus niin, kaikki päätökset ja kaikkihan tulee automaattisesti. Ei me jouduta semmosiin keskusteluihin...”
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Avoimuus
Avoimuus nousi tuloksissa esiin johtajan toimenpiteenä siitä näkökulmasta, että johtaja voi avoimella toiminnalla varmistaa mahdollisimman laadukkaan päätöksenteon.
”Mä nostan sitä avoimuuden astetta ihan pirun paljon et kaikki ymmärtää ja on mahdollisimman hyvä tilannekuva. Sit ennen kun me tehdään
niitä päätöksiä niin mä edellytän siltä omalta porukaltani et kaikki relevantit asiat pöytään ja että se päätöksen laatu on laadullisesti mahdollisimman hyvä.”
Johdonmukaisuus
Tulosten perusteella johtajan luottamusta rakentava toiminta on ennustettavaa, linjakasta, systemaattista ja strategiaan perustuvaa.
”Et se myös osin sitä ennustettavuutta. Et voi tavallaan arvata että no
okei että jos meille nyt tulee tämänkaltaisia tilanteita ja näin meillä varmaan johdossa toimitaan.”
”Ja sit se systemaattisuus kyllä, ettei olla tänään tätä mieltä ja huomenna toista mieltä. Ollaan.. kyl se niin kun strategian kautta johtaminen, että kun ollaan strategia yhdessä löydetty, niin sitten johdonmukaisesti toteutetaan sitä strategiaa…”
Johtajan käyttäytyminen
Tässä teemassa johtajan käyttäytyminen korostui kyvykkyyden ohella eniten tuloksissa. Johtajan käyttäytymisen taustalta tunnistettiin johtajan käyttäytymisen aitous
ja hänen oman elämänsä tasapaino. Myös ihmistuntemus, erilaisten ihmisten arvostaminen ja johtajan hyväntahtoisuus nousivat esiin tuloksissa sellaisina perustekijöinä, jotka ovat taustalla vaikuttamassa johtajan käyttäytymiseen ja asioihin suhtautumiseen.
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”Se on helppo. Oon noudattanu sitä koko työelämäni. On, kaikissa tilanteissa semmonen kun oikeesti on. Niin sillon pärjää tässä suhteessa
kaikkein parhaiten.”
”…vahvoilla hyvillä johtajilla jotka luo sitä turvaa ja jatkuvuutta ja pystyy
asettamaan sanansa kuulijan tasolle ja ymmärtää syy-seurauksia ja
muuta niin kyllä siellä tyypillisesti sitten taustassa on omat henkilökohtaiset asiat aika hyvällä mallilla.”
”...mutta että se ydin on siinä että ei pidä aliarvioida hyväntahtosuuden
merkitystä. Jos susta huokuu se että sä olet täällä niin sanotusti eikä
niin sanotusti vaan myös käytännössä…”
”Se tulee puntaroitua eri näkökulmista ja mä pyrin hakee ympärilleni
ihmisiä jotka on ajattelultaan erilaisia kun minä...”
Johtajan käyttäytymiseen liittyen luottamusta rakentaviksi toimintatavoiksi tunnistettiin tuloksissa myös johtajan saavutettavuus, vastuunkanto, läpinäkyvyys, itsensä
peliin laittaminen, hyvien suoritusten huomiointi, johtajan läsnäolo, kohderyhmän
tarpeiden tunnistaminen, luottamuksen osoittaminen ja ihmisten osallistaminen päätöksentekoon.
”…kaiken kaikkiaan mun mielest se että, johtaja on läsnä kuuntelee ja
tuntuu välittävän, lisää luottamusta. Se ei tarkota sitä et sä sanot kaikkeen jees ja oot kaikes samaa mieltä ja tuut kaikes tekeen mitä pyydetään, mut mun mielest luottamus lähtee siit avoimuudesta et sä oot
avoin, selkee rehellinen, kuuntelet…”
”Ja toki sitten, se sellanen, sit kun jotain ratkasui tehdään niin se niitten,
et miten ne sit lopult vaikuttaa. Niin sehän se sen sitten viimein näyttää.
Ja jos ne ei oo ollu hyvii ne vaikutukset lopulta niin se ehkä virheen
myöntäminen ja sellanen, et aito, vastuun kantaminen hyvässä ja
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pahassa. Se on varmaan sellanen millä sitä säilytetään sitten sitä. Et
jos joskus tulee virhearvio niin se että sen sit myöntää…”
Johtajan käyttäytymiseen liittyen, tuloksissa nousi esiin myös se, että arki on hyvin
ratkaisevassa asemassa siinä, miten ihmiset arvioivat johtajan onnistumista.
”Jos puheet ja teot on ristiriidassa niiden välillä on kuilu niin teot painaa
niin paljon enemmän kun puheet”
Kommunikaatio
Kommunikaatio nousi esiin kokonaisulottuvuutena molempien organisaatioiden tuloksissa. Johtajan toimenpiteinä kommunikaatiolla tarkoitettiin avointa ja kuuntelevaa vuorovaikutusta sekä johdon prosessin avaamista.
”Viestintä joo, mut myöskin se että ei viestitä pelkästään niitä seurauksia vaan viestitään myös sitä johdon prosessia...”
”…kyl se avoimuus ja semmonen viestiminen ylipäätäänhän on tällanen
kulmakivi kaikessa. Et mä en tiedä mitään mikä onnistuis ilman asianmukasta viestintää. Se et on, näkyy ja kuuluu niin sanotusti ja tuo niitä
taustoja ja syitä. Et tokihan joutuu aina tekemään ratkasuja mitkä ei oo
kauheen helppoi varmaan mut et sit jos on perustellut syyt niin niitten
esiin tuominen ei varmaan haittaa siinä. Et sit se luottamus syntyy ja
säilyy…”
”Se on sit se vaikutus että mut se porukan pitää voida luottaa että kun
he ovat kertoneet asiat he ovat tulleet kuulluksi ja sekin näkökulma on
huomioitu ja jos siitä huolimatta tulee eriävä päätös niin silti meidän täytyy lähtee tähän suuntaan ja kaikki seuraa ja kaikki ymmärtää sen.”
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Kommunikaatiota käsiteltäessä nousi esiin myös ajankäytön haaste, joka ilmenee
siten, että korkeassa asemassa olevat ihmiset ovat niin kiireisiä, että vähäiset dialogiin käytettävät ajat on kyettävä käyttämään hyvin tehokkaasti.
”…ja sun pitää sinne pystyä sille aika laajalle porukalle saamaan se
tunne aikaiseksi ja ne aikaslotit on tosi lyhyitä. Ja niissä hetkissä et sä
pystyt tosi fokusoituneesti vakuuttamaan et tää on se tilanne, tänne
mennään, tätä se vaatii mutta mä oon oikee mies hoitamaan.”
Kyvykkyys
Arvioitaessa johtajan toimenpiteitä luottamuksen rakentamisessa, kyvykkyyden kokonaisluokka nousi suurissa määrin esiin tuloksissa. Tulosten perusteella on tärkeää, että johtaja tuntee johdettavan liiketoiminta-alueen jopa yksityiskohtaisesti,
uskaltaa johtaa ja omaa kykyä sekä näkemystä kokonaisuuden ymmärtämiseen ja
ihmisten innostamiseen. Johtajan kyky reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja
sen vaikutuksia sekä kyky valmentavaan rooliin nousi myös esiin tuloksissa.
”…sä näät että se oikeesti tuntee sen, markkinan ja, bisneksen ja sen
koko homman että, mä luulen et se on varmaan ihan avainkysymys…”
”Ja ihan sama on sitten niinku tässä ylipäänsä luottamuksessa että siinäkin on aika hyvä tämmönen että miettii niitä juttuja mitä ympärillä tapahtuu ja tilanteita että, kun joku on toiminut jollakin lailla, niin miltä se
minusta on tuntunut. Ja lähtee siitä, että itse toimii tai ainakin itse välttää
sellaista tekemistä, minkä lähtökohtaisesti jo tietää itsestään että se ei
ainakaan ole niinku luottamusta kasvattamassa. Niin tällä pääsee jo
aika pitkälle.”
Tulosten perusteella voidaan myös todeta johtamisen olevan vaikeaa, koska se on
jatkuvaa ristiriitaisten tilanteiden hallintaa ja ristipaineessa toimimista, joka vaatii kykyä tilannesidonnaiseen toimintaan. Johtajan rooli on myös yksinäinen.
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”Kuinka hyvin tässä onnistuu varmaan vaihtelevasti koska johtaminen
on vaikeeta. Se on täynnä ristiriitoja. Se on paradokseja.”
”Mä oon pyrkinyt aktiivisesti koko elämän osottamaan ei oo on hyvin
vähän harvoja ihan yksniittisiä totuuksia mikä liittyy johtamiseen. Se on
aina jossain määrin tilanne- ja muuta sidonnaista…”
”Johtaminen on yksinäistä lopulta… Sä oot lopulta yksin ja lopulta sä
teet ne päätökset yksin.”
Tärkeänä kyvykkyytenä johtajalle tunnistettiin tuloksissa myös kykyyn hankkia työrauha omalle johtajuudelle yläpuolisilta sidosryhmiltä, hallita odotuksia sekä kyky
luoda turvallisuuden tunnetta organisaatioon. Kyky hankkia tilaa ja luottamusta
omalle johtajuudelle näyttää tulosten perusteella olevan hyvin tärkeä onnistuneen
johtajuuden elementti. Se vaatii toteutuakseen johtajalta itseluottamusta.
”Mut jos ei sulla oo ylöspäin sitä luottamusta niin sulla menee aikaa ihan
hirveesti siihen, et sä joudut perustelemaan sulle tulee kysymyksiä,
sulle rupeaa tulemaan kaikennäköistä raportoitavaa joka työstää sua ja
sun tiimiä. Ja se tiimi yhtäkkiä rupeekin tekemään semmosta raportointia ja duunia joka vaan johtaa siihen että sulla itselläs ei oo ylöspäin
luottamusta...”
”Mun mielestä luotettavuus ja turvallisuus on aika lähellä sillain sen vastapuolen kannalta, et vastapuolella on turvallinen olo, kun se on sen
henkilön kanssa, nii se on käytännössä sama kun että voi, luottaa siihen. Ne on aika lailla saman asian, tunne ilmenemistä sillä tulkitsijalla.”
Oikeudenmukaisuus
Johtajan oikeudenmukainen toiminta esiintyi tuloksissa vähäisissä määrin tässä yhteydessä.
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Rehellisyys
Luottamuksen arvoinen johtaja toimii rehellisesti. Tuloksissa tämä nousi vähäisesti
esiin ja rehellisyyttä vaadittiin myös tilanteissa, joissa se voi tehdä myös kipeää.
Tasapuolisuus
Johtajan tasapuolinen toiminta nousi tuloksissa esiin vähäisissä määrin. Tässä yhteydessä kokonaisulottuvuudella tarkoitettiin erityisesti sitä, että johtaja kohtelee
kaikkia ihmisiä tasapuolisesti.
Toiminnan peruslähtökohta
Tarkasteltaessa johtajan toimenpiteitä luottamuksen rakentamisessa, nousi molempien organisaatioiden tuloksissa esiin toiminnan peruslähtökohta kokonaisulottuvuutena. Ilman luottamusta esimerkiksi johtoryhmän työskentely ei voi tulosten perusteella onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.
”Mä pyrin tän joka kerta oman johtoryhmän kanssa ja jos mä en voi
luottaa johonkin niin se ei voi olla siinä johtoryhmässä koska sit mä en
pysty kasvattaa sitä avoimuuden astetta ja tiedonkulkua. Mä en pysty
sit siihen...”
Tulosten toimittaminen
Tuloksissa nousi esiin myös se, että johtajan on kyettävä toimimaan kulloisessakin
toimintaympäristössä tuloksellisesti, strategisesti ja eri intressit huomioiden.
”…myös kykyä ymmärtää et miten sitä organisaatiota muokkaamalla
pystytään toimimaan sillä tavalla, et se vastaa niihi asiakastarpeisiin
mitä on ja, sit et saa aikaan asioita, ja niinku mä sanoi aikasemmin nii,
se on keskeistä siinä luottamukses on se että, luottaa siihe että se strategian eksekuutio, tapahtuu...”
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Taulukko 10. Johtajan toimenpiteet – luottamus ja integriteetti Case Yritys 1
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Taulukko 11. Johtajan toimenpiteet – luottamus ja integriteetti Case Yritys 2

4.4 Tutkimustulosten yhteenveto
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että johtajan luotettavuus on hyvin
keskeinen toimintaedellytys menestyvälle liiketoiminnalle ja johtajana onnistumiselle. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ilman luottamusta ala- ja yläpuolisiin
sidosryhmin johtajalla ei ole edellytyksiä suoriutua tehtävästään parhaalla mahdollisella tavalla. Luottamuksen merkitys korostuu erityisesti haastavien tilanteiden hallinnassa ja erilaisissa liiketoiminnan epäjatkuvuuskohdissa. Näissä tilanteissa myös
johtajilta edellytetään vastuunkantoa ja kykyä johtaa.
Jotta johtaja kykenee rakentamaan luottamusta ala- ja yläpuolisiin sidosryhmiinsä,
tulee hänen tuntea odotukset, joita kyseiset sidosryhmät johtajan luotettavuudelle
asettavat. Vaikka osa johtajan luotettavuudelle kohdistuneista odotuksista on samoja sekä ala- että yläpuolisissa sidosryhmissä, erojakin esiintyy. Sama pätee myös
johtajan toimintatapoihin tai asioihin, jotka ovat tärkeitä luottamuksen rakentamisessa.
Kuvassa 6. on esitetty tämän tutkimuksen tulokset siitä, millaisia odotuksia johtajan
alapuolisilla sidosryhmillä on johtajan luotettavuutta kohtaan ja millä toimenpiteillä
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johtaja voi vahvistaa luottamusta henkilöstön suuntaan. Henkilöstön odotukset johtajan luotettavuutta kohtaan liittyvät erityisesti johtajan avoimeen käyttäytymiseen
sekä ihmisten tasapuoliseen kohteluun. Tuloksista ilmenee, että ihmiset eivät odota
johtajien olevan ylivoimaisia ja kaikkivoipia olentoja. He odottavat kuitenkin johtajalta esikuvallista ja esimerkillistä toimintaa ja käyttäytymistä. Kyseessä on ikään
kuin ”johtajan matkalipun hintaan” kuuluva ominaisuus, joka on tunnistettava ja
jonka kanssa on kyettävä toimimaan. Johtajan joustavuus, rehellisyys, kapasiteetti
omaksua uutta ja puuttuminen konflikteihin ovat niin ikään asioita, joita henkilöstö
odottaa johtajalta. Henkilöstön odotuksiin liittyy myös se, että johtajan odotetaan
kantavan vastuuta ja johtavan kokonaisuutta päätökset perustellen.
Henkilöstön suuntaan tärkeää johtajan toimenpiteissä on se, että johtaja näyttäytyy
henkilönä, jonka elämä on kokonaisuudessaan tasapainossa. Johtajan on toimittava ennustettavasti ja esikuvallisesti sekä oltava valmis arvioimaan myös omaa
toimintaansa kriittisesti saavuttaakseen henkilöstön luottamuksen. Johtajan on toimittava johdonmukaisesti, läpinäkyvästi ja kyettävä perustelemaan päätöksensä
faktoilla. Henkilöstölle on tärkeää, että johtaja luottaa alaisiinsa ja kuuntelee heitä
aidosti osoittaen arvostavansa heidän näkemyksiänsä osana päätöksentekoa. Johtajan arvomaailmaan liittyen on tärkeää, että hän osoittaa arvostavansa kaikkia ihmisiä ja erilaisuutta.
Johtaja voi saavuttaa luottamusta henkilöstön suuntaan myös avaamalla johdon
prosessia omille alaisilleen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan henkilöstö kokee
luottamusta rakentavaksi sen, että johtaja on valmis kommunikoimaan, miksi johto
toimii jossakin tilanteessa jollakin tavalla ja miten prosessi johdossa tapahtuu. Tähän liittyy myös se, että henkilöstö arvostaa johtajan kykyä hankkia luottamusta ja
työrauhaa omalle tiimilleen. Jotta tämä on mahdollista, johtajan tulee tuntea vastuualueensa yksityiskohdat tarpeeksi tarkalla tasolla. Henkilöstö odottaa johtajan kantavan vastuuta päätöksenteosta ja viime kädessä vastuunkanto ja itsensä peliin laittaminen ovat niitä toimenpiteitä, joihin johtajan luottamuksen rakentaminen henkilöstön suuntaan kulminoituu.
Yhteen vetävästi voidaan todeta johtajan luottamuksen rakentamisen alapuolisiin
sidosryhmiin rakentuvan tämän tutkimuksen perusteella johtajan ihmisten
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arvostamista korostavaan, avoimeen, tasapuoliseen ja vastuuta kantavaan käyttäytymiseen.

Kuva 6. Odotukset ja toimenpiteet henkilöstön suuntaan
Johtajan yläpuolisten sidosryhmien odotuksia johtajan luotettavuutta kohtaan sekä
toimenpiteitä, joilla johtaja voi rakentaa luottamusta halitukseen on esitelty tiivistetysti kuvassa 7. Hallitus odottaa, että johtaja toimii esimerkillisesti yrityksen arvojen
näkökulmasta, eli ylläpitää omalla toiminnallaan yrityksen arvomaailmaa. Johtajan
odotetaan olevan perusajattelutavaltaan optimistinen ja rakentavan omalla toiminnallaan luottamusta yrityksen eri sidosryhmien suuntaan. Hallitus odottaa johtajalta
suoraa ja kaunistelematonta kommunikaatiota yrityksen tilasta, jotta hallituksen tilannekuva on mahdollisimman realistinen.
Hallitus odottaa johtajan toimivan strategisesti, eli kykenevän rakentamaan yhdessä
johtoryhmänsä kanssa uskottavan strategian ja kykenevänsä jalkauttamaan sen
johdettavaan organisaatioon siten, että se ohjaa koko organisaation toimintaa. Kyetäkseen tähän hallitus odottaa johtajan tuntevan johdettavan liiketoiminta-alueen toiminnot riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Hallitus odottaa johtajan päätöksenteon
olevan faktapohjaista ja johtajalla olevan halu myös kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Johtajan odotetaan olevan rehellinen ja luottamuksenarvoinen. Hallituksen
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odotukset kulminoituvat lopulta siihen, että johtaja kykenee aikaansaamaan sovitut
tulokset kestävällä johtamisella, joka mahdollistaa yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa.
Toimenpiteet, joilla johtaja voi rakentaa luottamusta hallituksen suuntaan lähtevät
siitä, että johtaja kommunikoi avoimesti asioista hallitukselle. Johtajan on henkilönä
uskallettava myös olla oma itsensä eikä yritettävä optimoida omaa käyttäytymistään
eri tilanteissa. Johtajan ennustettava käyttäytyminen on asia, jota hallituksessa arvostetaan. Johtajan tulee toimia esikuvallisesti yrityksen arvojen ja kulttuurin rakentajana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtajan tulee aidosti pohtia, mitä
nämä asiat tarkoittavat hänen toiminnassaan ja pyrkiä sitten toteuttamaan niitä toimenpiteitä, jotka vievät yrityksen kulttuuria toivottuun suuntaan. Johtajan on myös
pidettävä tarkasti huolta siitä, että hänen oma toimintansa kestää tarkastelun integriteetin osalta. Johtajan tulee kyetä innostamaan henkilöstöä viestinnällään ja toisaalta hänen tulee myös puuttua viipymättä havaitsemiinsa epäkohtiin. Johtajan tulee käyttää hänen hallinnassaan olevia resursseja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Johtajan rooli on ristiriitainen ja yksinäinen. Hänen on kuitenkin kyettävä kestämään
tämä ja osattava toimia tästä huolimatta yrityksen edun mukaisesti ja luoden turvallisuudentunnetta ja luottamusta yrityksen eri sidosryhmien suuntaan. Johtajan on
oltava saavutettavissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hän ei voi olla pitkiä
aikoja poissa puhelimen tai sähköpostin ääreltä. Johtajan tulee tutustua organisaationsa toimintoihin laajasti, jotta hän kykenee olemaan riittävällä tavalla perillä eri
toiminnoista. Tämä auttaa johtajaa kyseenalaistamaan tarvittaessa tehtyjä valintoja
ja muodostamaan myös yksityiskohdista kokonaisen tilannekuvan, jota vasten on
mahdollista arvioida toimenpiteitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Saavuttaakseen
hallituksen luottamuksen, johtajan tulee toteuttaa väsymättä yrityksen strategisia tavoitteita ja pyrkiä aikaansaamaan ne tulokset, joita häneltä odotetaan. Tärkeää on
myös se, että johtaja pyrkii saavuttamaan tavoitteet ja tulokset kestävällä johtamisella, eikä pelkästään tavoittele tulevaisuuden kannalta mahdollisesti ongelmallisia
”pikavoittoja”. Tämä voi tarkoittaa joissakin tilanteissa myös sitä, että johtajan on
kommunikoitava hallitukselle avoimesti ja rehellisesti, mitä joidenkin tulosten
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toimittaminen käytännössä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tämä on tärkeää erityisesti niissä tilanteissa, joissa johtaja näkee
ammattitaitoonsa ja organisaation tuntemukseensa pohjautuen sen, että lyhyen ja
pitkän tähtäimen tulostavoitteet eivät ole keskenään ongelmattomia.
Yhteenvetona yläpuolisten sidosryhmien luottamuksessa korostuvat johtajan avoin
vuorovaikutus hallituksen kanssa sekä kyky toimittaa haluttuja tuloksia johdonmukaisesti ja strategisesti kestävällä johtamisella.

Kuva 7. Odotukset ja toimenpiteet hallituksen suuntaan
Koska tässä tutkimuksessa on syvennytty erityisesti luottamuksen integriteettiosaan, esittelen erikseen tiivistelmän toimintatavoista, jotka vahvistavat johtajan integriteettiä henkilöstön ja hallituksen suuntaan (taulukko 12). Henkilöstön suuntaan
johtajan integriteetissä korostuu se, että johtaja toimii myös painetilanteissa korkealla moraalisella tasolla ja säilyttää johdonmukaisuutensa myös haastavissa tilanteissa. Johtajan tulee henkilöstön näkökulmasta kyetä kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, asettumaan toisen ihmisen asemaan ja pitää alaistensa puolta. Jos johtaja niin kutsutusti ”myy” alaisensa tiukassa tilanteessa helpottaakseen omaa asemaansa, laskee se merkittävästi henkilöstön kokemaa johtajan integriteettiä. Sama
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pätee tilanteisiin, joissa henkilöstö aistii johtajalla olevan suosikkeja ja joidenkin saavan esimerkiksi informaatiota enemmän kuin toisten.
Henkilöstön näkökulmasta johtajan integriteettiä vahvistaa tämän tutkimuksen tulosten perusteella se, että johtaja kykenee perustelemaan tekemänsä päätökset ja
uskaltaa myös seistä tehtyjen päätösten takana. Johtajan toiminnan on oltava lahjomatonta ja johtajalla tulee olla tilannetajua, jotta hän kykenee esimerkiksi sopeuttamaan viestintäänsä kuhunkin tilanteeseen sopivasti ja tunnistamaan kohderyhmänsä tarpeita. Johtajan tulee osoittaa, että hän laittaa itsensä peliin. Johtajan luottamuksen integriteetin näkökulmasta henkilöstölle on myös tärkeää havaita, että
johtajalla on terve ja korkea ammatillinen itseluottamus.
Hallituksen suuntaan johtajan luottamuksen integriteettiä vahvistaa se, että johtaja
noudattaa esikuvallisesti toiminnassaan yrityksen pelisääntöjä ja pyrkii toimimaan
moraalisesti ja eettisesti korkealla tasolla. Vaikeissa tilanteissa johtajan tulee säilyttää johdonmukainen toimintansa ja kommunikoitava avoimesti hallituksen suuntaan, vaikka viestit eivät olisi sisällöltään miellyttävää kerrottavaa. Hallitukselle on
tärkeää, että johtajan päätöksenteko perustuu faktoihin ja että johtaja kykenee tunnustamaan myös muiden ansiot, eikä pyri nostamaan esiin vain omia saavutuksiaan. Johtajan rooliin kuuluvat ristiriitaiset tilanteet ja odotukset. Kun johtaja kykenee
toimimaan tässä tilanteessa, se vahvistaa hänen integriteettiään hallituksen suuntaan. Hallitukselle on myös tärkeää, että johtajan toiminta on vilpitöntä ja että johtajan voi luottaa toimivan aina viime kädessä yrityksen edun mukaisesti. Mikäli hallitus
aistii johtajan ajavan toiminnassaan omia agendojaan, on se hyvin vahingollista johtajan integriteetille ja käytännössä koko luottamukselle.
Yhteenvetona voidaan todeta johtajan luottamuksen integriteettiä vahvistavan johtajan sanojen ja tekojen välinen johdonmukaisuus arjessa sekä tasapuolinen, vilpitön, esikuvallinen ja yrityksen etua ajava toiminta.
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Taulukko 12. Johtajan luottamuksen integriteettiä vahvistavat toimenpiteet

Kokonaisuutena tutkimustuloksista voi havaita tutkittujen yritysten erilaisuuden. Yritys 1 on pörssissä toimiva suuryritys erilaisine rakenteineen ja Yritys 2 enemmänkin
yhteisö, jossa samalla tavalla asioista ajattelevat henkilöt tekevät yhdessä liiketoimintaa niiden arvojen pohjalta, joille ovat koko yrityksen aikanaan perustaneet.
Tämä näkyy tutkimuksen kontekstissa siten, että Yritys 1:n johtajan luottamuksessa
korostuu enemmän raadollisuus siitä, kykeneekö hän aikaansaamaan halutut liiketoiminnalliset tulokset, kun taas Yritys 2:n osalta johtajan luottamuksessa korostuu
enemmän yrityksen kuljettaminen haluttuun suuntaan muun muassa organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Toisaalta huomioitavaa on myös se, että Yritys 1 on
suuryrityksenä enemmän yhteiskunnallisen tarkastelun kohteena, jonka vuoksi erilaisia luottamuksellisia rajapintoja on määrällisesti enemmän ja myös ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä on määrällisesti enemmän ihmisiä, joiden suuntaan luottamusta tulee kyetä rakentamaan. Toisaalta Yrityksellä 1 on myös enemmän resursseja eri sidosryhmien kanssa toimimiseen.
5. Johtopäätökset ja pohdinta
Tässä osiossa vertaillaan tutkimuksen tuloksia aiheen aikaisempaan tutkimukseen.
Ensimmäiseksi johtopäätökset esitellään alkuperäisten tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä käyden dialogia teorian ja empirian välillä. Toiseksi esitellään
käytännön johtopäätökset, joiden avulla tämän tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää käytännön johtamisessa, kun pyritään rakentamaan luottamusta ala- ja
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yläpuolisiin sidosryhmiin. Kokonaisuutena voidaan todeta tämän tutkimuksen tulosten vastaavan monilta osin aiheen aiempaa tutkimusta. Kokonaisvaltaista johtopäätöstä vaikeuttaa se, että tässä tutkimuksessa ei ole testattu tietyn teorian soveltuvuutta tutkittuihin tapauksiin, vaan teoriatausta on muodostettu useiden eri tutkimusten pohjalta.
5.1 Johtajan toimenpiteet luottamuksen rakentamisessa ala- ja yläpuolisiin sidosryhmiin
Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on, mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet,
joilla johtaja voi rakentaa luottamusta ala- ja yläpuolisissa sidosryhmissä ja vastata
häneen kohdistuviin odotuksiin? Tässä tutkimuksessa johtajan luottamusta lähestyttiin Mayer et al. (1995) kuvaavan hyväntahtoisuuden, kyvykkyyden ja integriteetin
kautta sekä Rousseau et al. (1998) haavoittuvan aseman ja positiivisten odotusten
kautta. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkittua tietoa siltä osin, että
johtajan kyvykkyys tunnistettiin molemmissa tutkituissa yrityksissä olevan tärkeä
johtajan luottamusta edesauttava tekijä. Johtajan arvomaailmaan ja käyttäytymiseen liittyvät tulokset puolestaan heijastelivat vaadetta johtajan hyväntahtoisuudesta, haavoittuvan aseman hyväksymisestä sekä korkean integriteetin vaateesta.
Johtajan ennustettava käyttäytyminen oli yksi tässä tutkimuksessa esiinnousseista
asioista, jotka auttavat johtajan luottamuksen rakentamisessa. Myös Mayer et al.
(1995, 714) korostivat luotetun henkilön ennustettavan käyttäytymisen olevan tärkeää luottamuksen rakentamisessa. Schnackenberg ja Tomlinson (2016, 1802) kuvasivat organisaation toiminnan läpinäkyvyyden olevan yksi keskeisistä sidosryhmäluottamusta vahvistavista tekijöistä. Myös tämän tutkimuksen mukaan johtajan
toiminnan läpinäkyvyys on yksi luottamusta rakentavista seikoista erityisesti johtajan alapuolisiin sidosryhmiin.
Johtajan luottamuksen rakentamisessa korostuvat tämän tutkimuksen mukaan voimakkaasti hänen kyvykkyytensä, joka tarkoittaa esimerkiksi johdettavan liiketoiminta-alueen tuntemista sekä johtajan käyttäytyminen, johon liittyy esimerkiksi johtajan läsnäolo ja henkilöstön aito kuuntelu sekä se, että johtaja uskaltaa olla oma
itsensä. Johtajan käyttäytymiseen liittyy voimakkaasti myös hänen integriteettinsä,
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koska johtajan toimintaa ala- ja yläpuolelta arvioivat tahot muodostavat käsityksensä johtajan integriteetistä arjen tekojen kautta. Tämän vuoksi johdonmukaisuus
on tämän tutkimuksen mukaan yksi tärkeistä johtajan luottamuksen rakentamista
edesauttavista tekijöistä.
5.2 Ala- ja yläpuolisten sidosryhmien odotukset johtajan luotettavuudelle
Tämän tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys on, mitä tyypillisiä odotuksia
ala- ja yläpuolisilla sidosryhmillä on johtajan luotettavuutta kohtaan? Johtajan alapuolisten sidosryhmien odotukset liittyvät tämän tutkimuksen mukaan erityisesti siihen, että johtaja näyttäytyy kokonaisuutena tasapainoisena henkilönä, joka muun
muassa jakaa tietoa avoimesti ja osaa asettua toisen ihmisen asemaan. Tältä osin
teoria ja empiria tukevat toisiaan, sillä myös Lyman (2012) korosti luottamuksenarvoisen esimiehen käytännön ilmentymissä avointa tiedonjakoa ja johtajan kykyä
asettua toisen asemaan.
Johtajan yläpuoliset sidosryhmät odottavat tämän tutkimuksen mukaan johtajan rakentavan luottamusta ja turvallisuudentunnetta sidosryhmien suuntaan. Myös
Mishra ja Morrissey (1990) korostavat luottamuksen rakentamisen olevan ensisijaisesti ylimmän johdon ja keskijohdon vastuulla. Yläpuolisten sidosryhmien odotuksissa johtajaa kohtaan korostuvat tämän tutkimuksen mukaan myös johtajan kyky
toimittaa sovittuja tuloksia strategisesti kestävällä tavalla. Hallitus palkkaa johtajan
toimittamaan tätä tehtävää ja on tärkeää, että hallitus pystyy luottamaan johtajan
olevan kykenevä suorittamaan kyseinen tehtävä. Smith (2011) ja Sonnenfeld (2002)
korostivat myös luottamuksen johdon ja hallituksen välillä olevan erityisen tärkeitä
organisaation menestymisen kannalta.
5.3 Johtajan integriteetti ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen
Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys on, millä toimenpiteillä johtaja kykenee säilyttämään integriteettinsä pyrkiessään vastaamaan eri sidosryhmien johtajan luotettavuuteen liittyviin odotuksiin?
Palanski ja Yammarino (2007) kuvasivat johtajan integriteetin muodostuvan hänen
aikeidensa ja tekojensa välisestä johdonmukaisuudesta. Simons et al. (2013)
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korostivat johtajan integriteetin sisältävän myös sen, että johtajan toiminta kestää
moraalisen ja eettisen tarkastelun. Tässä tutkimuksessa johtajan johdonmukainen
toiminta koettiin myös tärkeäksi integriteetin osaksi sekä johtajan ala- että yläpuolisissa sidosryhmissä. Tulosten perusteella johtajan korkea integriteetin taso on käytännössä välttämätön toimintaedellytys johtajalle.
Tämän lisäksi johtajan yläpuolisten sidosryhmien tuloksissa esiintyy vaatimus moraalisesti ja eettisesti kestävästä toiminnasta sekä vaade johtajan esikuvallisesta
käyttäytymisestä. Myös Dineen et al. (2006) korostivat johtajan esimerkillisen käyttäytymisen olevan tärkeässä roolissa johtajan integriteetin näkökulmasta.
5.4 Käytännön johtopäätökset
Tämä tutkimus osoittaa, että johtajan kyky rakentaa luottamusta sidosryhmien suuntaan on käytännössä välttämätöntä johtajana onnistumisen näkökulmasta. Toisaalta
varsinkin tietointensiivisillä aloilla johtajilla on yhä enemmän omia asiantuntijavastuita ja sitä kautta yhä vähemmän aikaa perinteisen henkilöiden välisen luottamuksen rakentamiseksi (Vanhala et al. 2016, 56). Tämä on nähdäkseni kasvava haaste
ja hyvä esimerkki siitä ristiriitaisuudesta, jota johtajan työhön liittyy. Tämän tutkimuksen perusteella kriittisiä tekijöitä johtajan luottamuksen rakentamisessa henkilöstön
ja hallituksen suuntaan on koostettu kuvaan 8.
Käytännön johtopäätöksinä voidaan todeta, että johtajan on tärkeää tunnistaa odotukset, joita hänen luotettavuuttansa ja toimintaansa kohtaan kohdistuu ala- ja yläpuolisilta sidosryhmiltä. Tämä työ on tehtävä johtajan toimesta, jotta hän pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöään kyetäkseen
vastaamaan häneen kohdistuviin odotuksiin. Koska johtajan ala- ja yläpuolisten sidosryhmien odotukset johtajaa kohtaan eivät ole useinkaan keskenään ongelmattomia, on johtajan luottamuksensa kannalta tärkeää säilyttää integriteettinsä toiminnassaan. Käytännössä tämä tarkoittaa johtajan sanojen ja tekojen välistä johdonmukaisuutta sekä moraalisesti ja eettisesti kestävää toimintaa. Johtajien toiminta on
jatkuvan arvioinnin kohteena ja se korostaa vaatimusta integriteettipoikkeamien
välttämiselle. Tämän vuoksi johtajan on kyettävä reflektoimaan omaa käyttäytymistään ja kyettävä arvioimaan, miltä tekemiset näyttävät muiden silmissä.
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Johtaja tarvitsee menestyäkseen ympärilleen hyvän johtoryhmän, johon hänen kannattaa tämän tutkimuksen tulosten mukaan rekrytoida eri tavalla ajattelevia ihmisiä.
Tämä voi parantaa päätösten laatua, koska asiat tulevat arvioitua useista erilaisista
näkökulmista. Tämä myös viestii henkilöstölle ja hallitukselle johtajan kykyä arvostaa erilaisuutta. Johtajan kannattaa tämän tutkimuksen mukaan myös nostaa avoimuuden taso mahdollisimman korkeaksi sekä ala- että yläpuolisten sidosryhmien
suuntaan. Hallituksen suuntaan keskeistä on mahdollisimman avoin ja rehellinen
kommunikointi, vaikka johtaja voisi kyseisellä hetkellä päästä helpommalla rakentamalla viestin itsensä kannalta suotuisammaksi. Johdon prosessien avaaminen henkilöstölle voi taas helpottaa ihmisiä ymmärtämään, miksi johtaja toimii tietyissä tilanteissa siten kuin toimii.
Viime kädessä arki ratkaisee paljon, eli se, että johtajan puheet ja käytännön teot
ovat johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa.

Kuva 8. Johtajan luottamus - kriittiset tekijät suhteessa sidosryhmiin
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6. Tutkimuksen arviointi
Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta, voidaan siihen käyttää erilaisia tapoja. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sitä, että tutkimus on toistettavissa samoilla tuloksilla, eikä tulokset ole syntyneet sattumanvaraisesti. (Hirsjärvi et al. 1997, 231).
Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia on pyritty vahvistamaan kertomalla mahdollisimman selkeästi tutkimuksen etenemisestä ja perustelemalla tehdyt menetelmävalinnat niin aineistonkeruun kuin analyysinkin osalta.
Validius on toinen yleisesti tutkimuksen arviointiin käytetty käsite. Sillä tarkoitetaan
menetelmän kykyä tutkia nimen omaisesti sitä, mitä on ollut tavoitteenakin tutkia.
(Hirsjärvi et al. 1997, 231). Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja huomio on käsitteiden
vastaavuuden tarkastelussa. Tästä johtuen arvioin, että tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät soveltuivat hyvin tämän tutkimuksen tarpeisiin. Puolistrukturoidulla
teemahaastatteluilla kyettiin keräämään tarvittava aineisto siten, että haastatteluissa jätettiin tilaa keskustelulle ja asioiden syvemmälle pohdinnalle. Gioia-analyysi
soveltui hyvin ilmiön aineistolähtöiseen analysointiin, josta ei ollut aikaisemmin ollut
olemassa yhtä selkeää teoriaa.
Pohdittaessa tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, on huomioitava, että kyseessä
on tapaustutkimus. Kysymys tutkimuksen yleistettävyydestä sisältää oletuksen, että
tutkimuksessa ei etsitä selitettä jollekin ainutkertaiselle tapahtumalle, vaan tulosten
tulisi olla yleistettävissä myös muihin kuin nimenomaisesti tutkittuihin tapauksiin. Tähän ei välttämättä ole tarvetta, vaan esimerkiksi historian tutkimuksessa etsitään
selityksiä yksittäisille tapahtumille. Esimerkiksi tällaisessa tutkimuksessa ei tarvitse
pohtia sitä, ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä. (Alasuutari 2011, 347).
Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa on tutkittu kahta johtaja-casea kahdesta eri organisaatiosta. Tutkimustulosten yleistettävyyden osalta se tarkoittaa
sitä, että yleistettävyys on rajallista. Koska tapaustutkimuksen kohteet poikkesivat
tarkoituksella toisistaan merkittävästi niin toimialan, kokoluokan kuin organisoinninkin puolesta, voidaan olettaa, että osa molemmissa tapauksissa geneerisinä esiintyneistä tuloksista voi olla yleistettävissä laajemminkin tai ainakin niiden pohjalta
voidaan tehdä alustavia olettamuksia tarkemman tarkastelun pohjaksi.
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Tässä tutkimuksessa johtajan luottamuksen rakentamista tutkittiin erityisesti integriteetin näkökulmasta. Jatkotutkimusta voisi olla antoisaa tehdä myös keskittymällä
luottamuksen kyvykkyyteen liittyvään ulottuvuuteen, koska se nousi voimakkaasti
esiin tässä tutkimuksessa. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, miten eri sukupolvien
työntekijät ja johtajat kokevat luottamuksen rakentamisen. Tässäkin tutkimuksessa
case-johtajien ja informanttien taustatiedot olivat tiedossa, mutta ne eivät olleet tämän tutkimuksen varsinaisen tarkastelun kohteena. Mikäli tällainen eri sukupolvien
suhtautumista johtajan luottamuksen rakentamiseen liittyvä tutkimus tehtäisiin, siinä
voisi pyrkiä arvottamaan ilmiöitä myös enemmän mitattavasti kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin.
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