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Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia palvelevaa johtamista, sekä selvittää miten 

se näyttäytyy organisaatiomuutoksena siirryttäessä palvelevan johtamisen malliin.  

Tutkielman tarkoitus on kartoittaa palvelevan johtamisen tyyliä, sekä kertoa sen 

vahvuuksista, tarpeista ja vaikuttavuudesta organisaatioon. Työssä kerrotaan myös 

palvelevan johtamistyylin kehittymiseen vaikuttavia asioita. Työssä keskitytään 

selvittämään palvelevan johtamisen sisältyminen osaksi organisaatiomuutosta, 

sekä sen tarpeita ja haasteita.  

Työssä esitellään palvelevaa johtamistyyliä organisaation menestyksen 

mahdollistajana, sekä palvelevan johtamistyylin vaikutuksia pidemmällä 

aikavälillä. Työssä etsitään syitä siihen, miksi palveleva johtamistyyli on 

organisatorisen menestyksen kannalta merkittävässä roolissa.  
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1 JOHDANTO 

 

Toimintaympäristöjen muutos pakottaa yrityksiä sopeutumaan ja uudistumaan 

nykyaikaisempaan suuntaan. Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin pyritään 

vastaamaan organisaatioiden strategisen toiminnan kautta. Muutokset ovat aina läsnä 

organisaatioiden toiminnassa, eikä niiden hallitseminen sekä tulkitseminen ole aina 

yksiselitteisiä tai yksinkertaisia. Muutos on haastava määritellä, koska se on todella laajasti 

tulkittavissa oleva käsite. Perinteisesti puhuttaessa muutoksesta tarkoitetaan jonkin asian, tilan 

tai olemuksen muuttumista toisenlaiseksi. Muutosta voidaan tarkastella monista eri 

näkökulmista esimerkiksi yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla (Burnes 2004, 261). 

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät usein muutoksia myös yrityksen johtamisessa. 

 

Organisaation johtamisen merkitys korostuu jatkuvasti, ja sen myötä tarvitaan uudenlaista 

johtamista ja johtajuutta. Kuten Jorma Eloranta (2019) haastattelussa totesi ”Tieto kulkee 

alhaalta ylös, ylhäältä alas, oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle”. Maailman muuttuessa 

ihmisten ajatukset hyvään johtajuuteen muuttuvat ja pohdinnat käyttökelpoisista ja 

tehokkaimmista johtamistavoista vaihtelevat. Hyvällä johtajuudella uskotaan olevan 

myötävaikuttavia vaikutteita ihmisten sitoutumiseen organisaatioonsa (Luthans, 2002). 

Uudenlainen moderni johtajuus tarkoittaa uudistavaa, palvelevaa, innovatiivista ja 

kasvuhakuista luovaa toimintaa. Johtajien tavat johtaa yrityksiä ovat muuttuneet merkittävästi 

1900-luvulta nykyhetkeen. 1900-luvulla vallinneesta valvonta- ja kontrollipainotteisesta 

johtajuudesta menty eteenpäin kohti nykyaikaista tiimityö-, projekti- ja prosessienjohtamista. 

Yhä useammin käytetään ajatusta jaettu johtaminen. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 

2013.)  

 

Eräs uusimmista johtamisen malleista on palveleva johtaminen, johon monet organisaatiot ovat 

siirtyneet pystyäkseen vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Palveleva johtajuus on työ- 

ja organisaatiopsykologian tutkimuskohteena johtajuuden muotona suhteellisen moderni ja siitä 

on verratten niukasti tukimusta (Hakanen, Harju, Seppälä, Laaksonen, & Pahkin, 2012). 

Kansainvälisessä mittakaavassakin palvelevan johtajuuden tutkimusta on varsin niukasti 

(Dierendonck, 2011). Palveleva johtajuus eroaa merkittävästi yleisesti käytössä olevasta 

autoritäärisen johtamisen opista.  



  

 

 

 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Tämä kandidaatintyö keskittyy löytämään tietoa, miten palvelevalla johtajuudella voidaan 

saada aikaan parempia johtamistuloksia organisaatiossa. Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus 

palvelevasta johtajuudesta, sekä miten kyseisen johtamismallin käyttöönotto näyttäytyy 

organisaatiomuutoksena. Tässä kandidaatintyössä selvennetään myös, miten palveleva 

johtajuus näkyy positiivisen muutoksen edistäjänä, sekä pohditaan, minkälaisia 

mahdollisuuksia ja haasteita palvelevan johtajuuden teorialla ja sen käyttöönotossa 

organisaatoissa voisi olla. 

Valitsin tutkimuskysymyksiksi seuraavat kysymykset: 

 

- Miten palvelevalla johtajuudella voidaan saada aikaan parempia johtamistuloksia? 

- Miten palvelevan johtamisen mallin käyttöönotto näkyy organisaation muutoksena? 

 

Tavoitteeni tälle työlle on luoda kirjallisuuskatsaus palvelevan johtajuuden tuomista 

mahdollisuuksista organisaatioille. Lopuksi työn lukijalla on ymmärrys palvelevasta 

johtajuudesta ja mallin käyttöönoton tuomista ominaisuuksista. Tämä työ on hyödyllinen 

ylimmälle johdolle, organisaatioiden kehittäjille, opiskelijoille, sekä tämän työn aihealueista 

kiinnostuneille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.2 Rajaus 

 

Työssä keskitytään palvelevaan johtajuuteen organisaation tasolla tapahtuvana jatkuvana 

ilmiönä. Tekstissä käydään myös läpi organisaatiomuutoksen liittyviä asioita ja erinomaista 

muutosjohtamista onnistuneen muutoksen mahdollistajana.  Työssä ei syvennytä keskittymään 

eri johtajuustyyleihin ja niiden vertailemiseen eikä strategisen johtamisen erilaisiin työkaluihin, 

vaan erityisesti osallistavan johtamisen yhteen näkökulmaan eli palvelevaan johtajuuteen ja sen 

vaikutuksiin organisaatiotasolla, sekä positiiviseen organisaatiomuutokseen pitkällä aikavälillä.   

 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Toisessa luvussa työn lukija perehdytetään palvelevan johtajuuden käsitteeseen, sen 

merkitykseen ja yleisesti johtajan rooliin palvelijana. Lukija saa käsityksen palvelevan 

johtamisen maailmasta, mahdollisuuksista ja erityspiirteistä, jotka otetaan huomioon 

tarkasteltaessa menestyksekästä johtamista organisaatiotasolla. Toisessa luvussa on tarkoitus 

olla ajatuksia herättävää pohdintaa organisaatiomuutoksesta, sekä sen tarpeellisuudesta ja 

haasteista. Kolmannessa luvussa käydään läpi yleisesti siirtymistä palvelevaan johtajuustyyliin, 

sekä tyylin vaikutusta organisaation ilmapiiriin ja muutamia yritysesimerkkejä palvelevan 

johtamisen käyttöönotosta ja kokemuksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2 PALVELEVA JOHTAJUUS 

 

 

Palveleva johtajuus on ajankohtainen teema tämän päivän yritysmaailmassa, jossa korostetaan 

yhä useammin eettisempiä ja ihmislähtöisempiä johtamistapoja. Käsitteen kehittelijän, Robert 

Greenleafin (1970) mukaan on mahdollista yhdistää halu palvella ja johtaa. Palveleva johtajuus 

onnistuessaan on syvällisesti omaksuttua tietoa ja taitoa palvella ihmisiä organisaatiossa 

ymmärtäen, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Palvelevan esimiehen valta-

asema perustuu toimintaan roolimallina työyhteisönsä hyväksi, eikä niinkään oman edun 

tavoitteluun, asemansa pönkittämiseen tai käskysuhteisiin. (Hakanen, Harju, Seppälä, 

Laaksonen & Pahkin, 2012, 11.)  

 

Palveleva johtaja toimii organisaatiossa avainasemassa ihmisten johtajuuteen keskittyen. 

Aluksi on herännyt halu palvella, jonka jälkeen tietoinen halu johtaa, jotta voi palvella 

työyhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla. (Hakanen et al., 2012, 29.)   Tämän päivän liike-

elämässä korostetaan yhä enenevissä määrin ihmislähtöistä johtajuutta ja eettisiä näkökulmia. 

Ajatus palvelevasta johtajuudesta on ensimmäistä kertaa esitetty 1970-luvulla (Greenleaf, 

1970).  

 

Positiivisen psykologian puheen noustessa pintaan palvelevan johtajuuden malli on 

varsinaisesti vasta löydetty. Palveleva johtaminen on jotain sellaista, jossa ihminen otetaan 

vakavasti työn arjessa. On syytä kiinnittää huomiota ihmiseen. Ihminen ajattelee, tuntee ja 

haluaa tehdä päätöksiä. Johtamiskulttuuria muutettaessa tulee ottaa huomioon mitkä tekijät saa 

ihmisen toimimaan. Käytännössä palveleva johtaminen on voimaannuttavaa, vastuuttavaa, 

kehittämistä, laajemman kokonaisuuden hoitajana toimimista ja suunnan näyttämistä. 

Palveleva esimies pysyy tietoisesti taustahenkilönä ja pyrkii mahdollistamaan työyhteisön 

ottamaan kunnian organisaation onnistumisista. (Van Dierendonck & Nuijten, 2011; Van 

Dierendonck, Nuijten, & Heeren 2009.)  

 

 

 

 



  

 

 

2.1 Palvelevan johtajuuden merkitys 

 

 

Robbinsin (2005) sanoin johtajuudella tarkoitetaan ensinnäkin kyvykkyyttä selviytyä 

muutoksessa luomalla henkilöstölle rakentava visio tulevaisuudentilaasta ja saada ihmiset 

mukaan yhteiselle matkalle. Johtamisessa on tavoite selvitä monimutkaisuudesta, jossa hyvällä 

hallinnolla luodaan toiminnallista rakennetta ja järjestystä. Johtamisen onnistumista verrattaan 

laadittuun strategiaan ja määritettyihin tavoitteisiin (Kotter, 1990).  

 

Palveleva johtajuus näyttäytyy ensisijaisesti työntekijöiden hyvinvoinnin, työsuorittamisen ja 

motivaation paranemisena. Organisaatiot koostuvat ihmisistä. Ihmiset yhdessä rakentavat 

organisaatiot ja organisaatioiden tähdet ovat ne ihmiset, jotka siellä toimivat. Yksikään 

organisaatio ei oikeasti menesty ilman hyvinvoivaa henkilöstöä. Johtamisteoriat keskittyvät 

yleisesti organisaation hyvinvointiin ja menestykseen. Palveleva johtajuus puolestaan 

fokusoituu siihen, että millä tavoin johtaja voi palvella alaisiaan kulloiseenkin tilanteeseen 

sopivimmalla tyylillä. Palveleva johtaminen on tasapainoilua kuin mikä muukin tahansa 

johtamistyyli. Palvelevan johtajuuden punaisena lankana on ihmislähtöisen johtajuuden avulla 

luotu vuorovaikutuksellinen prosessi. Peltosen (2015, 87) mukaan tässä korostuu johtajan ja 

johtajuuden oma esimerkki, vastuu ja arvot. 

 

Tasapainoilun ansiosta korostuu rationaalinen päätöksenteko, ihmisten motivointi, 

perustarpeiden huomioon ottaminen ja yrityksen pohjimmaisen tarkoituksen eli voiton 

tekemisen edistäminen. Palvelevan johtajuuden teorian mukaan yritysten pitkän aikavälin 

tavoitteet voidaan saavuttaa, mikäli työntekijöiden kasvua, kehitystä ja yleistä hyvinvointia 

parannetaan systemaattisesti. Jatkuvan parantamisen kulttuuri mahdollistaa sen, että 

organisaatiossa työskentelevät ihmiset pystyvät tuomaan riittävän panoksen työntekoon ja 

menestys organisaatiossa rakentuu heidän tekemisensä lopputulemana. (Stone, Russell & 

Pattersson 2004.)  

 

Palvelevan johtamisen ytimessä on työntekijöiden motivaatiotekijöiden tunnistaminen. 

Palveleva johtajuus on liitoksissa merkittävään kokemukseen työn imusta ja sitoutumiseen 

organisaatioonsa (Hakanen et al., 2019).  Palveleva johtaja pitää huolen, että työtätekevillä 



  

 

 

ihmisillä on mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Palveleva johtaja on 

menestyksekkäämpi työpaikan positiivisen ilmapiirin ja palvelevan kulttuurin rakentamisessa 

kuin verraten muut johtajuustyypit (Kauppila, 2017). Palvelevan johtamisen tavan omaksuneen 

johtajan yrityksessä työskentelevät seuraajat suoriutuvat paremmin kuin ilman palvelevan 

johtamisen omaksumista. Palvelevan johtamisen mallissa johtajien ja alaisten roolit muuttuvat. 

Hierarkian alaosan rooli korostuu ja johtajasta tulee työyhteisön palvelija. Ohjelmistoalalla 

tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että palvelevan johtamisen malli onkin 

menestynyt paremmin kuin muut johtamisen mallit. Tämän päivän ohjelmistoyrityksissä 

kaikilla hierarkian tasoilla on yhtä tärkeitä ihmisiä organisaation kannalta. Tämä korostuu siinä, 

että tekniset asiantuntijat tekevät ohjelmointi työn ja johtajat toimivat mahdollistajan roolissa. 

(Kauppila, 2017.) 

 

Työterveyslaitoksen tekemän ”Kohti innostuksen spiraaleja”- tutkimus- ja kehittämishankkeen 

tuloksissa nousi esiin monia tärkeitä asioita. Hankkeessa palvelevaa johtamista arvioitiin 

kahdeksalla osa- alueella. Aineiston tasolla selvimmin näkyväksi nousivat vastuuttamisen ja 

anteeksiantamisen ulottuvuudet. Lisäksi arvojohtajuus ja suunnan näyttäminen nousivat 

tuloksissa näkyviin. Tuloksista päätellen esimiehet ovat hyviä näyttämään suunnan 

työntekijöille ja korostamaan vastuullisuutta osana työsuorituksia. (Hakanen et al., 2012, 29.) 

 

Johtajan halu palvella ja motivaatio johtaa tekee johtamistyöstä hyvinkin merkityksellistä. 

Palvelevassa johtajuudessa johtamisteoriana kaneetaan aitoa kiinnostusta työntekijöitä kohtaan 

ja toimitaan tasa-arvoisilla käytänteillä erityisesti sosiaalisen vastuuntunnon lähtökohdista 

(Dierendonck, 2011; Hakanen et al.,2012). Palveleva johtaja tuo korostuneesti inhimillisen 

näkökulman johtajuuteen. Dierendonckin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden vaikutus 

näyttäytyy yksilöllisellä ja organisaationaalisella tasolla. Yksilötasolla etenkin halu itsensä 

toteuttamiseen ja kasvuun henkilökohtaisella tasolla ovat vaikuttavia motivaation lähteitä 

ihmisen elämässä. Palveleva johtajuus nostaa esille ihmisen luovuuden ja innovatiivisuuden 

mahdollisuuden (Yoshida, Sendjaya, Hirst, & Cooper, 2014).  

 

Dierendonckin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden vaikutus näyttäytyy niin yksilö- kuin 

organisaatiotasollakin. Yksilötasolla tarkasteltuna ihmisen halu itsensä toteuttamiseen ja 

henkilökohtaisesti merkittävään edistymiseen ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä yksilön 



  

 

 

elämässä. Palveleva johtajuus toimii avain asemassa ihmisen luovuuden ja innovatiivisuuden 

esiintymisessä (Yoshida, Sendjaya, Hirst, & Cooper, 2014). 

Organisatorisesti merkittäviä vaikutuksia ovat lisääntynyt kiinnostus sitoutua organisaatioon, 

tyytyväisyys työoloihin sekä energisoituminen. Ryhmätasolla palveleva johtajuus tarkoittaa 

tavoite orientoituneisuutta, monimuotoisuuden sietokykyä ja sitoutumista yhteisten päämäärien 

eteen, tämän tyyppinen toiminta rakentaa tehokkuutta.  

 

Ryhmän johtamisessa korostuu tärkeinä piirteinä vastuuttaminen, kannustaminen ja tuen 

antaminen oman työnsä arviointiin. Tärkeää on myös yhteistyön edistäminen, johdonmukainen 

viestintä sekä arvon jakaminen ryhmässä oleville. Palvelevan johtamisen organisationaalisia 

teemoja ovat mm. yhtenäinen, avoin ja pitkäjänteinen toiminta. Erityisesti korostuu eettisyys, 

toisista välittäminen, rakentava kommunikointi ja yhteisesti koettu vastuu. Edellä mainittua 

seuraa organisationaalisina tuloksina lisääntynyt sosiaalinen vastuullisuus ja kestävästi 

tapahtuva kehittyminen. (Gerstner & Day, 1997; Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 2007.) 

 

Lukuisat johtamisen tutkimisen meta-analyysit (mm. Gerstner & Day, 1997; Ilies, Nahrgang, 

& Morgeson, 2007) näyttävät kunnollisen esimiehen ja alaisen välisen suhteen vaikuttavan 

tuloksentekokykyyn työssä ja organisaationaaliseen sitoutumiseen. Organisaationaalisesti 

merkittäviä tuloksia voivat olla organisaatioon ja työskentelyyn sitoutuminen sekä työssä 

jaksaminen. Ryhmätasolla palveleva johtajuus tarkoittaa monimuotoisen työympäristön sieto 

kykyä, tavoitteellisuutta ja sitoutumista yhteisten päämäärien eteen ja tämä rakentaa 

tehokkuutta. Kun katsotaan ryhmän johtamista niin erityispiirteitä ovat vastuuttaminen, 

tukeminen, rohkaiseminen itsearviointiin, yhteistyön rakentaminen, avoin vuoropuhelu sekä 

ryhmän jäsenten arvostus. (Matilainen, 2014.) Yksilö tarvitsee omaehtoisuuden tunnetta 

tekemästään työstä. Motivaation kannalta on erityisen tärkeää, että tekeminen on yksilöstä 

itsestä lähtöisin eikä ulkoisen pakon sanelemaa (Martela & Jarenko 2014, 16). Johtajuuden 

pakon mallissa työntekijän motivointi on päälaellaan. Työntekijä saa silloin jotain vastinetta, 

kun saa jotain aikaiseksi. Tekeminen loppuu siinä vaiheessa, kun ulkoinen rakenne puretaan 

(Kuitunen, 2017). Käsitteellä tuhoava johtaminen saattaa olla negatiiviset vaikutukset 

organisaation jäseniin ja samalla koko organisaatioon. Tuhoavia johtamiskäytänteitä ovat 

esimerkiksi pyrkimys itsevaltaiseen ja kontrolloivaan johtamisotteeseen. Tuhoavalla 

johtajuudella voi olla vaikutuksia organisaation ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Sen 



  

 

 

seurauksena työntekijöiden on haastava käyttää koko osaamispotentiaaliaan. Pitkät sairaslomat 

ja irtisanomiset ovat myös seurausta tästä. Autoritäärinen johtaminen saattaa olla tuhoavaa 

itseohjautuvissa työympäristöissä. Autoritäärisestä johtamisesta on kysymys silloin kun johtaja 

kertoo johdettavalleen tarkat ohjeet ja määreet tehtävien tekemisessä. Autoritäärisessä 

johtamisessa ohjaava viestintä on erittäin yksisuuntaista. Johdettava saattaa kokea 

johtamistyylin määräilynä ja aliarvioimisena, joka laskee työntekijän motivaatiota. (Salminen, 

Toivanen 2011, 123.) Kuviossa 1 on yleinen käsitys organisaatiohierarkiasta, jossa johto on 

pyramidin huipulla ja työntekijät alhaalla. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Organisaatiohierarkian pyramidimalli (mukaillen Halonen, 2019) 

 

 

Transformationaalisessa johtajuudessa on paljon samaa kun palvelevassa johtajuudessa. 

Palveleva ja- transformationaalinen johtajuus nostavat esiin vision, luottamuksen, palvelun, 

uskottavuuden ja vaikuttavuuden merkityksen (Bass 2000, 33). Transformationaalisessa 

johtamisessa johtaja toteuttaa syvällisempää muutoksessa johtamista, jossa pyritään 

vaikuttamaan uskomusten, vision ja kulttuurin muuttamisen kautta. Palvelevat ja- 

transformationaaliset johtajat ovat edelläkävijöitä, jotka toimivat palvelijoina työntekijöille 

toimimalla heille esikuvina. (Stone, Russell & Patterson 2004, 354, 359.) Ammattijohtajat, 

jotka ovat erikoistuneet transformationaaliseen johtamiseen tekevät työtä uskomusten ja 
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arvojen parissa. Organisaatiokulttuuri on organisaation uskomusten kokoelma. Kulttuuria 

tarkasteltaessa löytyy erilaisia tapoja toimia, jotka ovat totta organisaatiolle ja sieltä löytyy 

muutoksen suurin vipuvoima. Silloin kun uskomukset monipuolistuvat ja liikahtelevat niin sillä 

on kaikkein suurin vaikutus muutokseen. Transformationaalinen johtaja ikään kuin maalaa 

positiivisia kuvia ja kitkee pois negatiivisia ajatuksia organisaatioista. (Hellbom, 2017.) 

Palvelevan johtamisen yksi keskeinen merkitys liittyy siihen, että kenelläkään ei tarvitse olla 

oikeita kortteja tai pelkoa. Tämä tuottaa koko organisaatiolle arvoa (Kauppila, 2017). 

Organisaatioissa on siis panostettava tehokkaisiin tapoihin johtaa (Hoffrén2019, 56–59; 

Gandolfi & Stone 2018, 262). Johtamistyylin tulisi pykiä palvelevaan, että saadaan kestävyyden 

kannalta ajateltuna myönteistä vaikutusta organisaatioihin ja henkilöstöön (Gandolfi & Stone 

2016, 222). 

 

 

 

2.2 Johtajan rooli palvelijana 

 

Johtamisen perusvälineet ovat organisaatio ja delegointi. Johtajan vastuulla on toimia näiden 

puitteissa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Yhteistä johtamisen opeissa ja menetelmissä on 

tavoite saada aikaan merkittäviä tuotoksia ihmisten avulla ja niiden kanssa (Mäkivirta, 2013). 

Hakasen (2018) mukaan johtajan nöyryys tarkoittaa sitä, ettei johtaja kuvittele tietävänsä 

kaikkea. Kuvitelmien sijasta johtaja pystyy nauttimaan oman väen taitavuudesta, kykenee 

oppimaan kritiikistä eikä kanna häpeää. Käänteinen ajatus on se, että johtaja toimii 

organisaation alimpana henkilönä tarjoten organisaatiolle kyvyn kehittyä ja kasvaa. Hakasen 

(2018) mukaan palveleva johtajuus näkyy valtaosassa kaikista tutkimuksista työntekijöiden 

motivaation, hyvinvoinnin ja työsuoritusten paranemisena. Organisaatiohierarkian voi myös 

nähdä käänteisesti, jolloin korostuu palveleva johtajuus. Kuviossa 2 tuodaan esiin käänteinen 

malli organisaatiohierarkiasta. Pyramidissa näkyy johdon, keskijohdon ja työntekijöiden roolit 

toisinpäin kuvattuna verrattuna kuvioon 1. 

 



  

 

 

 

 Kuvio 2. Organisaatiohierarkian käänteinen pyramidimalli (mukaillen Halonen 2019) 

 

Palvelevat johtajat ovat aitoja, luotettavia ja eettisiä johtajia. Tämän tyyppisten johtajien 

keskeinen motiivi on halu palvella muita, eikä ensisijaisesti tavoitella omaa etuaan (Frick, 

2004). On syytä muistaa, että palvelualttius, halukkuus palvella muita ei suinkaan tarkoita 

nöyristelyä alaistensa edessä, vallan jakamista alaisille tai heikkoa arvostusta johtajia kohtaan. 

 

 

3 ORGANISAATIOMUUTOS 

 

Organisaatiomuutos on laaja-alainen usein organisaatiota kokonaisuutena laajasti koskeva 

toiminnan muutostila. Muutos vaikuttaa useampaan työntekijään, heidän työtehtäviinsä ja 

asemaansa. Kokonaisvaltaisessa muutoshankkeessa muutos vaikuttaa koko organisaatioon ja 

sen henkilöstöön. Organisaatiomuutoksia voivat olla asiakkaiden muuttuvat tarpeet, 

teknologian kehittyminen, uudet tuoteinnovaatiot, yritysten yhdistymiset ja pirstoutumiset sekä 

liiketoimintojen käynnistämiset ja lopettamiset (Viitala, Jylhä 2019, 280). 

Organisaatiomuutokset muokkaavat organisaation rakenteista, ja sen seurauksena melkein aina 

tapahtuu muutoksia tuotanto- ja henkilöstömäärissä. Muutoksia voi olla käynnissä 

samanaikaisesti useita erilaisia. Esimerkiksi toisella puolella organisaatiota laajennetaan jotakin 

tiettyä toimintoa, kun toisella puolella ulkoistetaan. (Pahkin, Vesanto, 2013.) 

 

Työntekijät

Keskijohto

Johto



  

 

 

Organisaatiomuutoksille yhteistä on niiden prosessimaisuus, joka pitää sisällään useita 

erityyppisiä vaiheita. Muutosprosessi käynnistyy organisaatiossa, kun se tulee yleiseen tietoon 

ja päättyy vasta siinä vaiheessa, kun uusi organisaatio tai tapa toimia astuu virallisesti voimaan. 

On syytä muistaa, että uudistamisen tarkoituksena on varmistaa elinkelpoinen työympäristö 

myös pitkälle tulevaisuuteen. Uuden toiminnan opettelu käytännössä vie kauan aikaa. 

Organisaatiomuutoksella tarkoitetaan, että päivittäinen tekeminen muuttuu toisenlaiseksi, kuin 

se on ennen muutoksen käynnistämistä ollut. (Pahkin, Vesanto, 2013.) 

 

Johtamisen- ja organisaatiotutkimuksen muutokset jaotellaan niiden ajallisen keston ja 

olemuksen perusteella inkrementaalisiin eli vähittäin tapahtuviin parannuksiin pyrkiviä 

jatkuvia muutoksia sekä transformaatioihin, jotka tapahtuvat nopeasti ja ovat luonteeltaan 

radikaaleja muutoksia. Muutosjohtamisen ja liikkeenjohdon näkökulmasta katsottuna 

kiinnostavampaa seurata ovat transformaatiot. Ne ovat tarkoituksellisia muutoksen 

toimenpiteitä, joilla fokusoidusti pyritään muuttamaan organisaation olemusta lähtöpisteestä 

loppupisteeseen (Tienari & Meriläinen, 2009).  

 

Kurt Lewin toi julkisuuteen vuonna 1947 yhden tunnetuimmista muutosjohtajuuden malleista. 

Lewin kuvaa muutoksen kolmessa eri vaiheessa tässä teoriassa (Kuvio 3). Malli toi 

vaiheajattelun hyvin esiin, ja sen riittävän yksinkertaisuuden ja helpon ymmärrettävyyden 

ansiosta tämä on ollut hyvin suosittu varsinkin käytännöllisten ammattilaisten ja tutkijoiden 

keskuudessa (Burnes, 2004a). 

Muutosjohtamisen monimutkaisuuden takia on syytä pohtia, voidaanko Lewinin kolmen 

vaiheen mallia hyödyntää niin yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti kuin se on teoriassa. Lähinnä 

se auttaa ymmärtämään suunnitellun muutoksen ilmiötasolla. Lewinin mallissa kolme eri 

vaihetta ovat sulatus, muutos ja jäädytys (Burnes, 2004a). Kuvassa 3 Lewinin 3-vaiheinen 

muutosmalli. Tämän mallin tarkoitus on selventää jokaisen kolmen kohdan tarkoitus.  



  

 

 

 

Kuvio 3. Lewinin 3-vaiheinen muutos (Lewin, 2012) 

 

Lewinin mallissa ensimmäisenä vaiheena on sulatus. Se kuvaa organisaation valmistavaa 

vaihetta muutokseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan erityisesti muutosta tukeva 

ilmapiiri, poistetaan epävarmuustekijöitä organisaatiossa ja perustellaan muutoksen tuoma 

hyöty ja tarpeen välttämättömyys. Tällä tavalla motivoidaan organisaation toimijoita ja luodaan 

mielekäs ajatus muutoksesta. Organisaation henkilöstö saadaan näin vastaanottavaiseksi ja sen 

jälkeen muutoksessa on enempi mahdollisuutta onnistua (Burnes, 2004a).  

 

Mallin toisessa vaiheessa on itse muutoksenvaihe. Tässä kohtaa on tarkoitus saada henkilöstö 

sisäistämään muutos, jonka jälkeen heidän pitäisi alkaa toimia uuden tyyppisellä tavalla vanhan 

sijasta. Vaiheessa, kun uutta teknologiaa, toimintatapaa tai mitä vaan uudeksi koettua asiaa 

aletaan sisäistämään ja haasteellisia asioita nousee pintaan, motivaation säilyttäminen muutosta 

kohtaan vaatii pitkäjänteisyyttä ja on haastavaa (Burnes, 2004a).  

 

Jäädytys on mallin kolmas vaihe. Jäädytysvaiheen perimmäisenä tarkoituksena on kiinnittää 

uusi normaali organisaation toiminnassa ja täten estää muutoksen palautumista ja vanhoihin 

toimintatapoihin tai rutiineihin palaamista (Burnes, 2004a). 

 



  

 

 

Organisaatiomuutos saadaan aikaan hyvällä muutosjohtamisella. Onnistuneeseen 

muutosjohtamiseen kuuluu avoin keskustelu, kyseenalaistaminen ja erilaisten näkemysten 

salliminen, osaamisen vahvistaminen, läpinäkyvä viestintä ja henkilöstön osallistaminen. 

Tietyissä tapauksissa tietoa ei voida jakaa täysin avoimesti ennen muutoksen suunnittelua. 

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi yrityskaupat, uusien innovaatioiden lanseeraukset 

markkinoille tai liiketoiminnan siirtopäätökset, joita valmistellaan epävarmuudessa usein 

pitkiäkin aikoja. Tämän tyyppisissä tilanteissa johtajan tehtävänä on kertoa, miksi muutoksesta 

ei voitu kertoa etukäteen (Viitala, Jylhä 2019, 282).  

 

Hyvältä muutosjohtamiselta edellytetään erikoistunutta osaamisen johtamista ja fokuksen 

kohdentamista muutoksen alueella olevien ihmisten tarpeisiin, heidän yksilöllisiin tilanteisiin 

elämässään ja työnteon olosuhteisiinsa. Esimiestoiminnassa tulee kiinnittää erityisesti 

mielenkiinto ihmisten ohjaamisen ja johtamisen kannalta oleellisiin asioihin muutoksessa, ei 

pelkästään muutoksen edistämisen kannalta tärkeiden asioiden koordinoimiseen. Hyvä 

tietoisuus ja tunne mahdollisuudesta osallistua uuteen rakentavat riittävän lähtökohdan 

positiiviselle muutokselle. (Luomala 2008, 16; 23-24.)  

 

 

3.1  Organisaatiomuutoksen tarpeellisuus 

 

Muutos on jatkuva prosessi ja yrityksen strategialla tähdätään poikkeuksetta muutokseen. 

Muutos on edellytys kehittymisen tapahtumiselle. Organisaation sisältä kumpuava kyvykkyys 

reagoida markkinoiden mahdollisuuksiin on edellytys menestyä kilpailluilla markkinoilla. 

(Hackselius-Fonsén 2017, 73). Murthy (2007, 4) tähdentää, että tarve muuttua voi muodostua 

sisäisistä ja ulkoisista muutospaineista. Muutoksen ulkoiset syytekijät voivat olla lähtöisin 

markkinoilta, muodostua yhteiskunnan muutoksista tai pelkästään lainsäädännöstä. Sisäiset 

syytekijät voi olla ulkoisten pakotteiden vaikutteista kumpuavia tarpeita ja yrityksen strategian 

tai toiminnallisuuden muutosprojekteja.  

Muutoksen tarpeellisuus on kyettävä tunnistamaan ajoissa, koska pelkkä muutos ja 

uudistuminen eivät itsessään riitä. Muutokset tulee kohdistaa organisaation menestyksen 

kannalta tärkeisiin tekijöihin ja muutokset tulee toteuttaa kilpailijoita paremmin ja 



  

 

 

tehokkaammin. Hyvät johtamistavat ovat edellytys näiden vaatimusten täyttymiselle. 

(Tuominen 2001, 11, 20; Viitala 2002, 95.) Muutoksen tarpeellisuus korostuu muutoksen 

tärkeyden, välttämättömyyden tavoiteasetannan ja muutoksen suunnittelun perustelussa. 

Ihmiset tulee saada tajuamaan muutoksen välttämättömyys. Ilman ymmärrettyä faktatietoon 

perustuvaa muutostarvetta ja ymmärrettävää syytä ei voi tapahtua toimintaa. Muutosjohtajan 

tulee auttaa ihmisiä näkemään tarve muutokselle muutaman vuoden päässä. Tarpeen ylläpito 

tietoisesti on välttämätöntä muutoksen onnistumisen kannalta. Organisaatiomuutoksen 

välttämättömyys tulee viestiä siten, että yksilöt havaitsevat muutoksen organisaation laajan 

tarpeen lisäksi myös tarpeena johon on helppo samaistua. Muutoksen vastustaminen pienentyy 

yksilön ymmärtäessä, että muutostilanne soveltuu hänen omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin ja 

se tuntuu strategialtaan, arvoiltaa ja tavoitteiltaan rationaaliselta. (Harju 2002, 18.) Organisaatio 

kehittyy, kun sitä johdetaan oikein ja hallitusti. Kehittyminen on täten luonnollinen osa 

organisaation toimintaa. Johtamisen roolia muutoksessa ei voi ylikorostaa, sillä muutoksien 

strategisella suunnittelulla organisaation ylimmän johdon ja keskijohdon tulee ohjata toimintaa 

organisaatiossa suunnitellusti alaspäin samansuuntaisesti ja kommunikoida mahdollisimman 

avoimella tavalla asioista koko organisaatiolle. Avoin ympäristö ja eri toimijoiden onnistunut 

vuoropuhelu on yksi nykyaikaisen yhteiskunnan menestyvimpien organisaatioiden 

tuottavuuden edellytys yhteistoiminnassa.  Hallitulla toimeenpanolla ja johtamisella on suuri 

merkitys kehityksen onnistumisessa. (Mäkivirta, 2013.)  

 

 

3.2 Organisaatiomuutoksen haasteet 

 

Kun kulttuuri nähdään organisaation ominaisuutena, puhutaan myös kulttuurin muuttumisesta 

ja tietoisesta muuttamisesta (Seeck, 2012,216). Organisaatiokulttuurin tietoisen muuttamisen 

tarkoituksena on, että organisaatiokulttuurin perustavia uskomuksia, arvoja ja yhteisesti 

hyväksyttyjä käsityksiä on mahdollista johtamisen avulla rakentaa innovatiivisuuden, 

kilpailuetujen ja sosiaalisen vetovoiman saavuttamiseksi (Scheeres & Rhodes 2006, 225-226). 

Käytännöntasolla niitä muokataan muun muassa toimintaa ohjaavilla virrallisilla perusarvoilla, 

säännöillä ja viesteillä, jotka tuodaan työntekijöiden ulottuville esimerkiksi työpaikalla olevissa 

julisteissa, sisäisten viestintäkanavien tai uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalissa 

(Scheers & Rhodes 2006, 226-227; Kunda 1992, 50-58).  



  

 

 

 

Toisaalta organisaatiomuutokset koskevat kuitenkin myös organisaation kulttuuria, pyrittiimpä 

sitä tietoisest muutamaan vai ei (Gilmore ym. 1997, 175). Muutokset saattavat aiheuttaa myös 

muita vaikeuksia organisaatiossa. Vanhan kulttuurin pönkittämisen lisäksi auktoriteettiasemat 

voivat olla todella epämääräisiä, kun vanhat valtarakenteet ovat irrallaan, ja uudet rakenteet 

eivät ole vielä vakiintuneet. Tietoisesti rakennetun hyvän ”uuden” ja pahan ”vanhan” välille 

voi muodostua tarpeettoman suuri vastakkainasettelu. Mikäli korkealentoisissa 

muutossuunnitelmissa luvattuja myönteisiä vaikutuksia organisaation toimintaan ei tulekaan, 

seurauksena voi olla pettymyksiä ja turhia syytöksiä. (Mt., 179-180.) 

 

Antonio Stratin (1998) mukaan symbolistiseen lähestymistapaan perustuvan tutkimuksen 

perustavana tarkoituksena on tiedontuotanto jokaiselta osa-alueelta organisaatiossa, eikä 

keskitytä vain tutkimukseen, joka on hyödyllinen erityisesti liikkeenjohtajien ja organisoimisen 

käytännön toimijoille. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa organisaatio on itsessään tietynlainen 

kulttuuri, joka on muiden kulttuurien tavoin pitkäaikainen ja todella monimuotoinen. Sitä on 

lähes mahdoton hallita tai muuttaa yhdenkään ryhmän tai yksilön tahdon mukaisesti. Gareth 

Morgan on ilmaissut, että kulttuurin muuttaminen edellyttää nykyisten liiketoiminnan 

realiteetteja ylläpitävien ajattelusuuntausten, paradigmojen, visioiden, mielikuvien ja jaettujen 

merkitysten muokkaamista, sekä uuden jäsennellyn kielen ja käyttäytymisnormiston 

rakentamista, jonka jälkeen uutta haluttua todellisuutta kyetään elämään arkisessa 

työskentelyssä. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa yrityskulttuurin luominen ei ole vain uuden 

johtajan hankkimista vaan uuden elämäntavan keksimistä. (Morgan 1997, 143.)  

 

Organisaatiomuutoksen toteuttaminen kulttuurisessa mielessä vaatii siis vanhan 

merkityksenluonti järjestelmän uudelleen luomista. Keskeiseksi nousee myös uuden 

merkitysjärjestelmän luominen, hyväksyminen, sisäistäminen ja toteuttaminen kaikilla 

organisaation tasoilla. Tämä muutos usein tuo tullessaan osalle työntekijöistä stressiä ja 

vastarintaa. Kulttuurinen muutos on usein pelottavaa, koska se vaatii energiaa ja kykyä oppia 

uusia asioita (Huhtala 2006b, 81). Muutosprosessissa on tärkeä ottaa huomioon inhimilliset 

näkökulmat. Muutoksen toteuttaminen kulttuurisena pakon sijaan on vaativampaa, koska se 

edellyttää vuosien työtä. Vastarintaa on odotettavissa, kun muutosta toteutetaan. Vastarinta voi 



  

 

 

olla myös hyvä asia, varsinkin kun sitä kautta saadaan uusia kehittämisideoita ja näkökulmia 

(Seeck 2012, 219). 

 

 

Muutokset eivät useimmiten etene suoraviivaisesti, kohti kehittyneempää tilaa, vaan monesti 

kehityksessä tulee pysähdyksiä ja asioiden tarkastelua uudella tavalla. Muutokset eivät 

myöskään aina onnistu. Tutkijat ovat esittäneet, että muutoksissa tavoitellut tulokset 

saavutettaisiin vain noin kolmasosassa muutosprosesseista. (Viitala, Jylhä 2019, 281.) 

Tavoitteita saavutetaan osittain. Toisaalta usein voidaan saavuttaa jotakin sellaista, jota ei alun 

perin tavoiteltu. Muutos opitaan matkalla, mikä koskee myös muutoksesta päättäviä. Tämän 

käsitteleminen organisaatiossa on yksi muutosjohtamisen tehtävistä (Mt., 281).  

 

Yrityksen muutoskyvyn pullonkaula on usein ihmisissä, vaikka he ovatkin muutoksen voima. 

Muutosvastarinta tarkoittaa suunnitellun muutoksen vastustamista. Se näyttäytyy esimerkiksi 

välinpitämättömyytenä, informaation torjumisena, voimakkaana kritisoimisena, aggressiona tai 

itsesuojeluna. Ihmiset eivät kuitenkaan aina vastusta muutosta vaan sen vaikutusta omaan 

työhön, olosuhteisiin ja yhteisöön. Usein muutos koetaan järkeväksi, mutta sen seurauksia ei 

kaikilta osin pidetä toivottavina. Pitää kuitenkin muistaa, että muutoksen kokemisessa on 

yksilöllisiä eroja. Osa ihmisistä voi kokea ulkoapäin tulevan muutoksen negatiivisena ja 

pelästyä, kun taas toiset herkästi innostuvat uudesta. Muutosprosessin tyypillinen virhe on, että 

jokin taho päättää toisille tarpeellisista muutoksista kuulematta asianosaisia. Ristiriitojen ja 

kyseenalaistamisen mahdollistaminen ovat tärkeitä uudistumista ja kehittymistä edistäviä 

tekijöitä.  (Mt., 281)  

 

Muutokset toiminta- ja kilpailuympäristössä voivat johtaa yrityksen johtamismallin 

muutokseen, ja myös johtamismallin muutos on varteenotettava organisaatiomuutos. Uuden 

johtamismallin käyttöönotto on erityisesti tarpeellinen silloin kun halutaan saavuttaa 

tuottavuuden parantumista ja lisätä työhyvinvointia. Oletettavaa on, että uuteen johtamismalliin 

siirtyminen aiheuttaa edellä esitetyn kaltaisia haasteita yrityksessä. Näitä haasteita tarkastellaan 

tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa esitellään palvelevan johtamisen malliin siirtymisen 

mahdollisuuksia ja haasteita.  

 



  

 

 

 

 

 

 

4 PALVELEVA JOHTAJUUS ORGANISAATIOMUUTOKSENA 

 

Organisaatiot ja ihmisten tarpeet ohjaavat johtamisen kehittymistä. Johtamismallin muutokseen 

vaikuttavat myös vallitseva ympäristö ja sen tuomat vaatimukset. Dynaaminen 

toimintaympäristö ja uusien sukupolvien siirtyminen työelämään voivat vaatia johtamismallin 

muutosta. Moderni johtaja soveltaa johtamistyössään palvelevan johtajuuden johtamisoppeja. 

Muutokset edellyttävät kykyä nopeisiin ja merkittäviin suunnan muutoksiin organisaatioiden 

luotsaamisessa sekä niiden kehittämisessä. Jatkuvat suunnanmuutokset aiheuttavat uudenlaisen 

haasteen johtajan uskottavuudelle. Tämä vaatii kaikilta eri toimijoilta avointa ja joustavaa 

suhtautumista sekä innostusta vaihtaa perinteisiä toimintatapoja parempiin (Mäkivirta, 2013).  

 

Stenvall ja Virtanen (2007, 10) mukaan uuden johtamismallin omaksuminen organisaatiossa 

edellyttää reflektiivistä organisaatio toimintaa ja oppimista, kommunikaatiota ja luottamusta 

sekä onnistuvaan muutosjohtamiseen. Mallin keskeinen ajatus on ymmärtää muutos 

oppimisprosessina, jossa organisaation jäsenet ja organisaatio oppii. Oppimisen tavoitteena on 

muutos, joka on tunnetta onnistuneesta ja hallitusta muutoksesta. (Emt. 2007, 12–15, 45–46.). 

Tavoitetilassa organisaatio hallitsee muutosta eikä muutos organisaatiota.  

 

Johtamismallin muutos edellyttää yritysjohdolta avointa vastaanottavaisuutta, laajaa näkemystä 

uudistusten tuomista mahdollisuuksista ja valmiutta kohdata rationaalinen suunnanmuutos 

tarpeen tullen. Dierendonckin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden mallin käyttöönotolla 

pyritään pitkäjänteiseen menestymiseen vastuullisuuden ja eettisten periaatteiden myötä. 

Palveleva johtaja tuo organisaatiolle voimaannuttamista ja yksilöiden kehittämistä, nöyryyttä, 

aitoutta, vastuuttamista ja suunnan näyttämisen.  

 

 

 



  

 

 

4.1 Palvelevan johtamismallin vaikutukset 

 

Palveleva johtajuus perustuu työntekijöiden jatkuvan kehittymisen ja hyvinvoinnin etusijalle 

laittamisen korostamiseen. Se tukee myönteisesti pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna 

organisaation tavoitteiden saavuttamista (Hoch, Bommer, Dulebohn & Wu 2018, 507). 

Schwepkerin ja Schultzin (2015, 102) tekemän tutkielman mukaan palvelevalla johtajuudella 

olisi selvä linkki myynnin kehittymiseen organisaatiossa. Hamiltonin (2008) toteaa palvelevan 

johtajuuden olevan monelta osin myönteisessä vaikutuksessa organisaation kanssa. Erityisesti 

korostuu keskittyminen missioon, innovatiivisuus ja luovuus ja vastaanottavainen asenne.  

 

Vaikutuksena näkyy myös, kun useammat samassa organisaatiossa olevat johtajat tukevat 

palvelevaa johtajuutta, organisaatioon voi täten syntyä ilmapiiri tarkoituksena palvella toisiaan, 

niin organisaation sisäisesti kuin sen ulkopuolellakin (Liden ym. 2008,174.). Tämän 

tyyppisestä toiminnasta käytetään nimitystä palveleva kulttuuri. Palvelevalla kulttuurilla on 

todettu olevan luovuutta edistäviä vaikutuksia. Johtajat voivat edesauttaa palvelevan kulttuurin 

syntymiseen kannustamalla käyttäytyvään palvelevasti. Silloin kun työntekijät ihailevat ja 

kunnioittavat palvelevaa johtajaa ja johtajat toimivat roolimalleina, he ovat motivoituneempia 

myös oppimaan johtajan käyttäytymisestä.  (Liden, Wayne, Liao & Meuser 2014.) Näin 

palveleva kulttuuri leviää osaksi organisaatiota. Palvelevan johtajuuden vaikuttava rooli näkyy 

myös siinä, kun johtaja luo ja muotoilee eettistä yhteisöä, kulttuuria ja kasvattaa samalla 

sosiaalista pääomaa organisaatiossa. Edellä mainittuihin vaikutuksiin palvelevassa 

johtajuudessa päästään arvojen, luottamuksen, kunnioituksen, normien, sitoutumisen sekä 

jaetun kognition ja verkosto-osaamisen kautta. (Ruíz, Martínez & Rodrigo 2010, 52–53.) 

Palvelevan johtajuuden on todettu tukevan oikeudenmukaisuuden kokemusta organisaatiossa 

(Gunnarsdóttir 2014, 53).   

 

Palveleva johtajuus vaikuttaa useiden tutkimusten mukaan myönteisesti organisaation kykyyn 

palvella asiakasta, sen seurauksena asiakastyytyväisyyteen sekä asiakkaiden luottamukseen 

(Coetzer, Bussin & Geldenhuys 2017, 10). Palvelevassa johtajuudessa työntekijöitä 

kannustetaan hyödyntämään koko potentiaalinsa, joka tekee siitä erittäin tehokkaan 

johtamistavan, toteavat Gandolfi ja Stone (2018, 266).  Palvelevat johtajat tukevat työntekijöitä 

voittamaan haasteensa ja saavuttamaan tavoitteensa (Trastek, Hamilton ja Niles 2014, 380). 



  

 

 

Palvelevalla johtajuudella on todettu olevan useita positiivia vaikutteita työntekijöiden 

itsearviointiin, ja erityisesti luottamuksen parantumiseen ja itsetuntoon sekä omiin kykyihinsä. 

Palvelevan johtajan laittaessa työntekijät ensimmäiseksi ja tukiessa heitä kasvuun ja 

onnistumiseen, kokevat työporukka itsensä yhä arvokkaammiksi ihmisiksi, joka kehittää heidän 

ajatuksia itsestään. Terve ymmärrys itsestä työntekijällä vaikuttaa positiivisesti yksilön 

työhyvinvointiin, suorituskykyyn ja työtyytyväisyyteen. Tavoitetilanteessa terve itsetunto 

kasvattaa myös työntekijöitä yksilöinä palvelevammaksi johtajaksi. Palvelevat johtajat 

kehittävät systemaattisesti työntekijöiden luottamista omiin kykyihinsä tarjoamalla heille useita 

mahdollisuuksia menestymiseen, esimerkkinä valtuuttamalla heille runsaammin vastuuta 

työskentelyssä ja osallistamalla uusille työtehtäville. (Chen, Zhu & Zhou 2015, 517; Liden, 

Meuser, Panaccio, Hu & Wayne 2014, 12.) 

 

Hakanen ja van Dierendonck (2013, 255, 259) tutkimuksien mukaan palvelevalla johtajuudella 

on yhteys ihmisten elämän laatuun suomalaisten tuomareiden kontekstissa. Tutkimuksista käy 

selväksi, että palveleva johtajuus vaikuttaa yksilöiden kokemukseen oikeudenmukaisuudesta ja 

kokemukseen työn hallintamahdollisuuksista, eli työn kehitettävyyteen ja itsenäisyyteen, nämä 

pienentävät riskiä liialliseen kuormittumiseen työssä. Näin palveleva johtajuus on sidoksissa 

työntekijöiden parempaan elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen. Kuten edellä mainittua, 

palvelevalla johtajuudella on monia positiivisia vaikutuksia henkilöstöön. Myönteisiä 

vaikutuksia edistävät työntekijän ja johtajan välillä vallitseva luottamus, työntekijän 

moraalinen identiteetti, valtuuttaminen, työntekijän arviointi itsestään, itseohjautuva motivaatio 

ja työntekijän vankka sitoutuminen ohjaajaan. Nämä prosessit ovat havaittavissa palvelevan 

johtajan toiminta tavoissa. (Liden, Meuser, Panaccio, Hu& Wayne 2014, 10–11.) Taulukkoon 

1 on koottu merkittävimpiä palvelevan johtajuuden vaikutuksista organisaatiotasolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Palvelevan johtajuuden myönteisyys organisaatiotasolla. 

 

 

Organisaatiotaso 

Luovuus ja innovatiivisuus 

Sitoutuminen organisaatioon 

Keskittyminen missioon ja tavoitteellisuus 

Asiakaspalvelullinen asenne 

Myynnin kasvu 

Eettinen ja palveleva kulttuuri 

Monimuotoisuus 

 

 

 

Johtamisen uusiutuminen on johtajuuden sekä johtajan roolin muutosprosessi. Johtajuuden 

muutosprosessia kutsutaan perinteisen työelämän vallan ja statuksen uudistumisprosessiksi. 

Tämän takia tällä teorialla on myös haasteensa. Haasteista lisää luvussa 4.2.  

 

 

 



  

 

 

4.2 Palvelevan johtamismallin haasteet 

 

Palveleva johtajuus ei kaikissa organisaatioissa ole relevantti johtamismalli ja vaikutukset eivät 

täten ole aina myönteisiä. Useissa tapauksissa palvelevat johtajat ovat joutuneet puolustamaan 

omaa tyyliään johtaa eivätkä kaikki työntekijät olleet kovin vastaanottavaisia tälle mallille 

(Liden, Meuser, Panaccio, Hu& Wayne 2014). Andersen (2009, 11, 1) on teoksessaan esittänyt 

kritiikkiä palvelevan johtajuuden olevan haitaksi organisaatiolle. Hän korostaa sitä, että 

johtajan ei pitäisi keskittyä työntekijöiden ongelmiin organisaation tavoitteiden sijasta. 

Andersen korostaa, että johtaja tarvitsee seuraajien sijasta alaisina toimivia henkilöitä, jotka 

suorittavat annetut työt tuloksekkaasti. Myös työntekijät pyrkivät vaikuttamaan johtajaan.  

Muiden palveleminen, ymmärtävä kuunteleminen ja empaattinen tukeminen saattavat 

suurentaa riskiä johtajan kokemalle stressille. Valvova ja kontrolloiva johtamistapa ei ole 

emotionaalisesti niin haastava kuin palveleva. Osa työntekijöistä saattaa käyttää palvelevan 

johtajan hyveellistä toimintaa hyödyksi ja tämä tekee palvelevasta johtaja haavoittuvan 

työntekijöiden manipuloinnin yrityksille. (Liden, Meuser, Panaccio, Hu& Wayne 2014, 4–5; 

Whetstone 2002, 389.)  

 

Vastavuoroisuutta korostetaan palvelevassa johtajuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaja 

palvelee toisia ja tämän tarkoituksena palveltavien olisi palveltava johtajaa. Kuitenkin ihmiset, 

jotka pyrkivät toiminnallaan olemaan palvelevia johtajia, mutta joilla on epäeettiset 

tarkoitusperät ajatuksiinsa, saattavat kuvitella itse hyötyvänsä kanssaihmisistä suostutellessaan 

heiltä palveluasennetta. Itsekeskeinen palvelu ja johtajan epäonnistuminen organisaation 

luottamuksen rakentajana voi johtaa muiden häiritsemiseen.  Manipuloivat asiat eivät kuulu 

aidosti palvelevaan johtamiseen. (Stone, Russell & Patterson 2004, 358.) Haastetta palvelevan 

johtajuuden toteuttamiselle organisaatiossa voivat olla sen kulttuuri, muutoksen pelko ja 

vähäinen tieto palvelevasta johtamisesta toteavat Savage-Austinin ja Honeycuttin (2011, 7). 

Rytkösen (2019) mukaan palveleva johtajuus saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita joissakin 

työntekijöissä etenkin heiltä, jotka odottavat perinteistä johtamista asiasisältöineen ja 

tehtävänantoineen. Osa työntekijöistä ei ole tottunut nauttimaan vastuuta ja vapautta tai 

tekemään päätöksiä itsenäisesti.  Rytkönen tähdentää, että palveleva johtajuus voi mahdollisesti 

tuoda ongelmia johtajalle itselleen, kun palvelevan johtajan pitäisi kyetä päästämään ote irti 



  

 

 

kontrolloinnista ja luottamaan työntekijöihin. Tässä tapauksessa korostuu johtajan oma 

muutoskyvykkyys, sekä mukautuminen uuteen toimintamalliin.  

 

Toisaalta Giampetro-Meyer, Brown, Browne ja Kubasek (1998, 1733–1734) sanovat, että 

palveleva johtajuus ei tukisikaan tehokkuutta organisaatiossa. Heidän mukaansa palveleva 

johtajuus ei palvele organisaatiossa lyhyemmän aikavälin voiton tekemisen maksimointia 

parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi syy tähän saattaa olla, että palvelevassa johtajuudessa on 

nähty työntekijöiden hyvinvoinnin menevän organisaation talouden tilan edelle. Organisaation 

kohdatessa haasteita taloudellisessa mielessä palvelevan johtajan on vaikea tasapainotella 

organisaation työntekijöiden ja omistajien mieltymysten välillä. (Yukl 2010). Kuten todettua 

useat tutkimukset tuovat tästä melko ristiriitaista tietoa. Palvelevan johtajan persoonalliset 

piirteet vaikuttavat usein organisaation tehokkuuteen. Kyseiset palvelevan johtajuuden 

mahdolliset haittavaikutukset ja haasteet täytyy ymmärtää ja tunnistaa, kun organisaation 

johtajuudessa päädytään hyödyntämään palvelevan johtajuuden johtamismallia. Tutkimuksista 

suurin osa kuitenkin korostaa palvelevan johtajuuden mahdollisten haittavaikutuksien sijasta 

palvelevan johtajuuden positiivisia vaikutuksia, joita on paljon haittavaikutuksia enempi.  

 

 

4.3 Yritysesimerkkejä  

 

 

Yrityksistä Southwest Airlines, Starbucks, The Container Store, Men´s Warehouse, The Toro 

company, PPC Partners, FirstFruits, Aflac ja Synovus Financial ovat implementoineet 

menestyksekkäästi palvelevan johtajuuden periaatteita. Esimerkiksi Georgiassa 1990- luvulla 

Synovuksella työskennellyt Kelvin A. Redd kiinnostui palvelevan johtajuuden periaatteista ja 

on nyt Servant Leadership centerin palveluksessa. Fortune Magazine valitsi Synovus 

Financialin parhaaksi paikaksi työskennellä Amerikassa. Ihmiset Synovuksella implementoivat 

periaatteita palvelevasta johtajuudesta yritykseen. Periaatteet toimivat hyvin ja ovat 

käytännöllisiä. Palvelevat johtajat ovat tehokkaita, kuuntelevia, valmentavia, ohjaavia ja 

pyrkivät löytämään parhaat keinot tukea ihmisiä heidän pyrkimyksissään. He myös pitävät 

itsensä tietoisina trendeistä ja kehittävät itseään, miten näkevät tarpeellisiksi.  (Kelvin A. Redd, 

2018.) Dr. Ann McGee Cooper auttoi yrityksiä implementoimaan palvelevan johtajuuden 



  

 

 

periaatteita 1980- luvulla. Palveleva johtajuus ei ole yksittäinen tyyli johtaa vaan se on 

organisaation perimmäisten syiden kartoittamista ja tunnistamista (Ann McGee-Cooper & 

Associates, Inc, 2013).  

 

TD Industries on 1946 perustettu rakennus- ja tilapalveluyritys. Yrityksen perustaja Jack Lowe 

Sr. löysi Robert Greenleafin varsin tunnetun johtamisfilosofian 1970-luvun alkupuolella. 

Keskustellessaan kaksi vuotta muiden yritysjohtajien kanssa hän päätti esitellä sen myös 

TD:ssä. Hattie Peterson (senior vice-president of marketing) sanoo, että TD:ssä ainoa tapa edetä 

yrityksessä on kasvattaa muita ihmisiä ympärilläsi. (TD Industries: Servant Leaders and 

Employee Ownership, 2019.) Yritysjohtaja Jack Lowe Jr:n siirtyessä syrjään vuonna 2004 ja 

valitessaan uutta johtajaa TD:lle Jack pitää erityisen tärkeänä, että palvelevan johtajuuden 

kulttuuri säilyy ja jatkuu uuden johtajan ylläpitämänä (Kelly Spors, 2015).  

 

Esimerkiksi päätös Delphi Brake Assembly Operations sulkemisesta vuonna 2008 sai 

työntekijät ymmärtämään, että on aika nousta korkeammalle tasolle. Uhkana oli se, että kaikki 

voisivat menettää työpaikkansa. Mary Miller oli HRM manager Delphillä tekemässä kahden 

vuoden sulkemisen prosessia. Mary kertoo, että he kohtasivat useita ongelmia ja oli vaikea 

ennakoida mitä pitää tehdä. He implementoivat palvelevan johtajuuden yksinkertaisia 

periaatteita, kuuntelivat enemmän kuin puhuivat. Kysyivät työntekijöiltä mitä he tarvitsevat ja 

asettivat suunnitellun ja kaukokatseisuuden syrjään keskittyäkseen auttamaan työntekijöitä 

kasvamaan. Delphi Brake Assembly Operations tarjosi työntekijöille koulutusta ja opetusta, 

jota he tarvitsevat mahdollisessa uudessa työpaikassa. Yrityksen toimitusvarmuus oli 99.5% ja 

taloudellinen suorituskyky oli paras vuosikymmeniin. Viimeisenä päivänä kun ennen 

toimintojen sulkemista yritys oli paras mahdollinen itsensä. Suurimpana syynä palveleva 

johtajuus. (Mary Miller, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut, miten palvelevalla johtajuudella saadaan aikaan parempia 

johtamistuloksia, ja miten palvelevan johtajuuden käyttöönotto näkyy organisaation 

muutoksena. Työssä keskeistä oli tarkastella parempien johtamistuloksien aikaansaamista 

palvelevan johtajuuden avulla. Tutkimusteni perusteella olen löytänyt keskeisiä elementtejä 

palvelevan johtajuuden mahdollisuuksista ja heikkouksista organisaatiossa.  

 

Tutkimusteni pohjalta palveleva johtajuus mahdollistaa inhimillisemmän johtamistavan, joka 

tukee organisaatiossa toimivia ihmisiä kehittymään palvelevan johtamisen periaatteiden 

mukaisesti eettisiksi, vastuullisiksi ja palveleviksi. Tutkimusteni perusteella menestyvän 

johtajan on syytä huomioida kokonaisuus ja valita oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin tukea, 

kannustaa, kirkastaa merkitys ja motivoida. Tämän avulla voidaan saavuttaa merkittäviä 

onnistumisia ja nostaa yrityksen kykyä tuottaa käytäntölähtöisiä innovaatioita tehokkaasti. 

Palveleva johtajuus on käytännöllinen ja merkityksellinen johtamisoppi, koska sen avulla 

voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan organisaatiossa. Palveleva johtaja löytää työstään 

merkityksen, koska pystyy auttamaan ihmisiä onnistumaan. Tämän päivän organisaatioissa 

ihmisten potentiaali on vain osittain hyödynnetty. Ihmisiä auttaessa kasvamaan ja onnistumaan 

työssään paremmin, saadaan aikaan potentiaalin täysimittainen käyttöönotto. 

 

Palveleva johtajuus ei suinkaan ole relevantti johtamismalli kaikissa organisaatioissa, vaan 

soveltuvuus riippuu muun muassa organisaation toimialasta. Esimerkiksi joillakin 

perusteollisuuden aloilla autoritäärinen johtaminen on ollut vallitseva paradigma 

vuosikymmeniä, kun taas ohjelmistoalalla palvelevaa johtamista on lähestytty mielenkiinnolla. 



  

 

 

Palveleva johtajuus ei myöskään ole kaikkien suosima johtamismalli, sillä osa henkilöstöstä 

haluaa edelleen tulla johdetuksi perinteisellä, enemmän autoritäärisellä johtamistyylillä.  

 

Tulevaisuudessa palvelevan johtamismallin käytännöt voivat tuoda uusia mahdollisuuksia yhä 

useampaan organisaatioon. Uudet sukupolvet valloittavat työmarkkinat ja teknologia kehittyy 

entisestään. Työ on saanut uudenlaisen merkityksen, ja johtajilta odotetaan entistä enemmän 

inhimillisiä piirteitä, kuten tunneälyä ja kehittyneitä vuorovaikutustaitoja. Tämän myötä 

uudenlaiset johtamistyylit, kuten palveleva johtajuus, luovat organisaatioille mahdollisuuden 

vastata näihin tarpeisiin.  
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