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Various events both in leisure time and at work evoke emotions. Because emotions 
are transmitted from person to person, both between individuals and groups, it is 
worthwhile to learn to recognize, understand, and deal with emotions in the work 
community rather than ignoring them. The supervisor has an important role in this 
task called emotion management. According to research, a committed and happy 
person is feeling well, contributes to taking care of the atmosphere of their work 
community, makes better results and thus also contributes to the financial success 
of the organization. Since taking emotions into account is justified even from the 
point of view of business profitability, it is worthwhile in organizations to ensure that 
supervisors know how to take into account the emotions of those they manage and 
making sure they know how to lead emotions as well.  
 
The study was conducted as a qualitative multi-case study. Emotion data was col-
lected over a period of three months in eight teams using a mobile app. Supervisors 
had access to emotion data in the form of reports. The empirical material was col-
lected from the supervisors through thematic interviews. Because the collection 
and utilization of emotion data by supervisors is a new perspective in emotion man-
agement research, the primary goal of the study was to elucidate general experi-
ences of utilizing emotion data in work community emotion management with a 
particular focus on potential benefits. Another goal was to gather practical experi-
ences for organizations to manage emotions in work communities.  
 
The research results show that by utilizing emotion data, supervisors achieved sev-
eral different benefits to manage emotions in the work community. The main ben-
efits were improved recognition and understanding of emotions, increased interac-
tion and communication, positive development of relationships at work, and in-
creased amount of appreciative leadership practices. Supervisors also took several 
practical measures to develop the work communities' activities. 
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joita olin itsekin paljon miettinyt: miksi tunteet, jotka ovat niin vahvasti osa meitä 

jokaista, eivät aina saa näkyä tai kuulua – varsinkaan työkontekstissa? Tästä alkoi 

matkani tunteiden ja niiden johtamisen pariin.  
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kelupaikka myönnettiin ja opinnot alkoivat, aloin hahmotella graduaihetta tunteiden 

johtamisen parista. On ollut mitä suurin ilo ja etuoikeus kirjoittaa gradu itselle tär-

keästä ja kiinnostavasta aiheesta. Vaikka gradun syntyprosessi on ollut ajoittain 

raskas ja keväällä 2020 alkanut maailmanlaajuinen COVID-19-epidemia vaikutti 

myös graduni valmistumiseen aiottua myöhemmin, olen onnellinen siitä, että olen 

saanut opintoni valmiiksi ja itselleni tärkeän tavoitteen ja unelman maaliin valmis-

tumalla kauppatieteiden maisteriksi.  
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1 JOHDANTO 
 

Tehokkuuden tavoittelua sotien jälkeisessä Suomessa äskettäin tutkinut Mona Man-

nevuo lainaa teoksessaan Ihmiskone töissä (Mannevuo 2020, 183) työnjohto-opis-

ton rehtori Antero Rautavaaraa:  

 

”Vähänkin kokemusta omaava työnjohtaja ”haistaa” alaistensa mielialat jo vilkaise-

malla työsaliin. Miesten ilmeet, heidän tapansa keskustella keskenään, levotto-

muutta ilmaisevat ryhmittymiset väittelyporukoihin, työtahti ja jopa kävelytapa ja 

ryhti ovat ilmapuntareita, jotka usein hyvinkin herkästi kuvastavat kulloinkin vallalla 

olevia tunteita.”  

 

Lainaus on vuodelta 1951. Rautavaara on jo lähes 70 vuotta sitten ollut teeman 

äärellä, joka suomalaista työelämää on alkanut toden teolla kiinnostaa vasta 2010-

luvulla: tunteet ja niiden johtaminen työelämässä. Tämä pro gradu -tutkielma käsit-

telee tätä maailmanlaajuisen COVID-19-viruksen aiheuttaman epidemian myötä 

yhä ajankohtaisemmaksi käyvää teemaa, tunteiden johtamista työyhteisöissä.  

 

Tunteiden johtamista käsitteleviä suomenkielisiä teoksia on viime vuosina kirjoitettu 

useita (mm. Rantanen, Leppänen & Kankaanpää 2020; Tuominen 2018; Pessi, Mar-

tela, Paakkanen & Aaltonen 2017; Salonen 2017; Rantanen 2015; Rantanen 2011). 

Teemasta ovat viime vuosina kiinnostuneet myös suomalaiset yliopistotutkijat. Esi-

merkiksi CoPassion-tutkimushankkeessa (CoPassion 2017) vuosina 2015–2017 

selvitettiin monitieteellisen tutkimusryhmän kesken myötätunnon roolia työelä-

mässä. Vielä tätäkin tuoreempi Jyväskylän yliopiston, työsuojelurahaston rahoit-

tama, Tunnetoimijuus organisaation muutostilanteissa -hanke on valmistunut syk-

syllä 2020 (Tunto 2020). Molemmissa tutkimushankkeissa keskeisessä roolissa oli-

vat organisaatioiden tunnetaitojen kehittämiseen tarkoitetut työpajat. Työpajojen 

avulla saavutettiin useita hyötyjä ja tunnetaidot työyhteisöissä paranivat. Tutkitta-

vien organisaatioiden henkilöstön henkilökohtaiset tunnetaidot (kuten tunteiden tun-

nistaminen) paranivat, vuorovaikutustilanteiden tunneosaaminen lisääntyi sekä esi-

henkilöiden palvelualttius yleistyi. (Rantanen et al. 2020, 59–61; Ikävalko, Hökkä, 

Paloniemi & Vähäsantanen 2020) 
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Yksi tunteiden johtamisen näkyvimpiä suunnannäyttäjiä Suomessa on viime vuo-

sina ollut tunnekouluttaja Camilla Tuominen, jonka työstä aiheen parissa oma kiin-

nostukseni tunteiden johtamiseen kumpuaa. Tuominen on julkaissut aiheesta kaksi 

kirjaa (Tuominen 2018; Tuominen 2020), saanut vuonna 2019 Vuoden Bisnesvai-

kuttaja -palkinnon sekä esiintynyt Nordic Business Forumissa Helsingissä. Amma-

tillisissa sosiaalisen median kanavissa LinkedInissä ja Twitterissä tekemieni huomi-

oiden mukaan tunteista myös keskustellaan aiempaa enemmän ja tarjontaa erilais-

ten valmennusten ja webinaarien muodossa alkaa olla saatavilla yhä enemmän. 

Maailmanlaajuinen COVID-19-epidemia ja sen aikaansaama laajamittainen siirtymi-

nen etätyöhön on tuonut oman vivahteensa keskusteluun tunteista työelämäkon-

tekstissa. Tunteiden johtamisen teema on siis tätä tutkielmaa tehdessä ollut varsin 

ajankohtainen (mm. Alarotu, Malmivaara, Stenbäck, Savaspuro & Axelsson 2020; 

Blomqvist 2020; Koli 2020; Joutsensaari 2020; Hakanen 2020; Valkama 2020).  

 

Vain noin kolmisenkymmentä vuotta sitten 90-luvulla tilanne oli vielä hyvin erilainen. 

Silloin ajateltiin, että tunne ja järki ovat toistensa vastakohtia ja tunteet eivät kuulu 

työelämään. Alussa siteerattu Rautavaara vaikuttaakin aiempaan tutkimukseen pei-

laten aikansa rohkelikolta – onhan hänen siteerauksestaan jo lähes 70 vuotta. Tuo-

reempien tutkimusten perusteella kuitenkin jo tiedetään, että tunne ja järki ovat erot-

tamaton osa toisiaan ja siten myös henkilökohtaisen elämän tapahtumat ja niiden 

aikaansaamat tunteet tulevat väistämättä ihmisten mukana työpaikoille. Tunteita ei 

voi kytkeä pois päältä työpaikalle saavuttaessa, vaan tunne ja järki tukevat toisiaan 

ja voivat parhaimmillaan auttaa organisaatioita toimimaan. (Ashforth 1995, 97; 

Humphrey 2016) Tunteet ovat läsnä myös silloin, kun teemme päätöksiä: niin arki-

päiväisiä kuin strategisiakin. Päätöksenteon hetkellä vallalla olevalla tunteella saat-

taa olla ratkaiseva vaikutus siihen, minkälaisen päätöksen henkilö tekee. Onnistu-

neiden strategisten päätösten tekeminen erityisesti aikapaineen alla onkin riippuvai-

nen päätöksentekijän tunnetilasta. (Treffers, Klarner & Huy 2020; Neumann 2017; 

George & Dane 2016)  

 

Vaikka meillä on käytettävissämme enemmän tietoa kuin koskaan ja mahdollisuudet 

kehittää organisaatioiden toimintaa ovat lähes rajattomat, on työelämässä silti pal-

jon parannettavaa. Esimerkiksi maailmanlaajuisen, 155 maassa toteutetun 
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kyselytutkimuksen (Gallup 2017) tulokset ovat hätkähdyttäviä. Niiden mukaan vain 

15 % työssä käyvistä ihmisistä on aktiivisesti sitoutunut työpaikkaansa. Kuitenkin 

sitoutunut henkilöstö voi tutkimusten mukaan paremmin, tekee parempaa tulosta ja 

siten vaikuttaa myös organisaation taloudelliseen menestykseen. Eräissä tutkimuk-

sissa myös toverillinen, rakkaudellinen tunnekulttuuri sekä sellaisiksi koetut teot, ku-

ten henkilöstön osaamiseen ja kehittymiseen panostaminen, vision ja merkityksen 

rakentaminen sekä tukea antava johtaminen edesauttavat sitoutumista organisaa-

tioon. (Cooper-Thomas, Xu & Saks 2018; Barsade & O’Neill 2014) Samansuuntaisia 

löydöksiä tekivät kyselytutkimuksessaan myös Men ja Robinson (2018) pyrkiessään 

ensimmäisten joukossa selvittämään positiivisen tunnekulttuurin, psykologisten tar-

peiden täyttymisen ja organisaatiota kohtaan koetun luottamuksen, tyytyväisyyden 

ja sitoutumisen välistä yhteyttä. Lisäksi on saatu selville, että onnelliset ihmiset te-

kevät muita parempaa tulosta (Oswald, Proto & Sgroi 2015, 800-801).  

 

Huolimatta viime vuosien laajentuneesta huomiosta, tunteet saattavat edelleen mo-

nelle olla teema, joka mielletään epämääräiseksi, pehmeäksi ja vaikeasti lähestyt-

täväksi aiheeksi, erityisesti työelämässä. Faktoista pitävää lukijaa ilahduttanee, että 

tunteita voidaan kuitenkin pitää tietona siinä missä vaikkapa yrityksen taloudellisia 

lukuja (Klotz 2020). Tunteet ovatkin nykyään mitattavissa ja raportoitavissa, ja tun-

teisiin liitettyjen universaalien merkitysten perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, 

minkälaista käyttäytymistä ja sitoutumista tunteet saavat ihmisessä aikaan (Scherer 

2005). Kuluttajilta kerättyä tunnetietoa on jo pitkään käytetty apuna esimerkiksi tuot-

teiden ja palveluiden brändäämisessä (Calvo-Porral, Lévy-Mangin & Ruiz-Vega 

2020; Mingione, Cristofaro & Mondi 2020; Romani, Grappi & Dalli 2012). Tuore esi-

merkki tunnetiedon hyödyntämisestä löytyy Yleisradiosta, jossa on keväällä 2020 

testattu mediasisältöjen kohdentamista kuluttajille tunnetietoa hyödyntäen (Hinds-

berg 2020).  

 

Kuten edellä kuvatut esimerkit osoittavat, tunnetietoa voidaan hyödyntää liiketoimin-

nassa monin eri tavoin. Myös tunteiden ja sitoutumisen yhteys on jo monissa tutki-

muksissa tunnistettu, samoin yhtälön suotuisat vaikutukset organisaation ja yksilöi-

den toimintaan. Entäpä siis jos tunteet, jotka joka tapauksessa vaikuttavat päätök-

sentekokykyymme, organisaation menestykseen sekä ihmisten hyvinvointiin, 
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olisivatkin tulevaisuudessa mitattuna tietona osa johdon raportointia ja hyödynnet-

tävissä päätöksenteossa ja ihmisten johtamisessa esimerkiksi erilaisten vertailujen, 

muutosten, kehittämistoimenpiteiden, ennusteiden sekä kannattavuuslaskelmien 

arvioimiseen ja tekemiseen, siinä missä muutkin organisaation toimintaa mittaavat 

luvut ja mittarit? 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite  
 

Tunteiden johtamista käsitellään hyvin laajasti erilaisissa yhteyksissä ja tutkimus-

suuntauksissa, ja näiden yhdistelmissä. Yleisimpiä johtamissuuntauksia, joihin tun-

teiden johtaminen kytketään ovat transformatiivinen eli uudistava johtamistyyli, ka-

rismaattinen johtajuus, sekä muutosjohtajuus. Näihin suuntauksiin liitetään korkea 

kyvykkyys johtaa vaikuttamalla erityisesti johdettavien tunteisiin. (Sy, Horton & Rig-

gio 2018; Küpers & Weibler 2006; Klarner 2011; Helpap 2016) Tutkijat ovat vakuut-

tuneita siitä, että erityisesti juuri uudistavaan johtamiseen liitetyt käyttäytymismallit 

auttavat esihenkilöä johdettaviensa tunteiden johtamisessa sekä tätä kautta vaikut-

tavat organisaation menestykseen esimerkiksi työilmapiirin ja asiakastyytyväisyy-

den paranemisena (Bono, Foldes, Vinson & Muros 2007, 1363–1364).  

 

Pyrkimyksissään tutkia tunteita laajemmin juuri työelämän näkökulmasta, tutkijat 

ovat viime vuosina yhdistäneet eri tutkimussuuntauksia ja etsineet niistä yhtäläi-

syyksiä ja synergioita, hyödyntäen esimerkiksi edellä mainittujen transformatiivisen 

ja karismaattisen johtajuuden tutkimusta, tunneälytutkimusta sekä kahta laajasti tut-

kittua tunteiden johtamisen tapaa, tunteiden tarttumista ja tunteiden säätelyä, jota 

kutsutaan myös tunnetyöksi. Tunteiden tarttumisella työelämäkontekstissa tarkoite-

taan tunteiden tarttumista ihmisestä tai ryhmästä toiseen tai jopa läpi koko organi-

saation. (Volmer 2012; Neumann & Strack 2000; Sy & Choi 2013; Barsade 2002; 

Tee 2015) Tunteiden säätelyllä puolestaan tarkoitetaan tunteen ilmaisun sovitta-

mista ja säätelemistä tilanteeseen sopivaksi ja toisinaan jopa hiukan näyttelemistä, 

jos aidon tunnetilan paljastaminen olisi tilanteeseen sopimatonta (Fisk & Friesen 

2012; Gardner, Fischer & Hunt 2009; Humphrey et al. 2008; Glasø & Einarsen 2008; 

Côté 2005; Grandey 2000; Mann 1997). Lisäksi on tutkittu, että kyky johtaa tunteita 

on osa tunneälykkyyden kokonaisuutta (Edelman & van Knippenberg 2018; Côté 
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2014).  

 

Myös Humphreyn ja Pollackin (2008, 164) tutkimukset tekivät näkyväksi sen, että 

johtajien kannattaa kiinnittää huomiota tunteisiin ja mielialoihin organisaatiossa. Sen 

sijaan, että kehotetaan sekä johtajia että johdettavia jättämään tunteensa kotiin työ-

paikalle tullessaan, on syytä auttaa heitä löytämään sopivia tapoja ilmaista tuntei-

taan hyväksyttävällä tavalla erilaisissa tilanteissa. Johtamistehtävissä toimivan on 

myös kriittistä ymmärtää, että heidän tunteen ilmaisujaan tarkkaillaan ja tulkitaan, ja 

ne saavat johdettavilta vastakaikua (Connelly & Ruark 2010, 757). Kuitenkin vain 

muutamia vuosia sitten tehdyssä tutkimuksessa esihenkilöt kokivat, ettei johdetta-

vien auttaminen tunteiden käsittelyssä kuulu heidän päivittäisiin työtehtäviinsä. Joh-

dettavat puolestaan kokivat, että tällainen toiminta on osa esihenkilön normaaleja 

työtehtäviä. Molemmat osapuolet kuitenkin tunnistivat tunteiden käsittelyn tarpeen 

olevan koko organisaation parhaaksi. (Toegel 2013, 334) Tutkimus tehtiin eräässä 

rekrytointialan yrityksessä, joten otanta on melko pieni. Tutkimustulos saa kuitenkin 

pohtimaan ilmiön laajuutta työelämässä ja siten sen vaikutuksia johdettavien ja esi-

henkilöiden välisen vuorovaikutuksen laatuun.   

 

Tunteet ja niiden johtaminen työyhteisössä vaikuttavat useiden tutkimusten mukaan 

myös hyvinvointiimme. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohenemisen lisäksi ihmi-

sen kokemat positiiviset tuntemukset aikaansaavat runsaasti muitakin hyötyjä. Nii-

den ansiosta ihmisen sosiaaliset verkostot laajenevat, huomiokyky paranee ja intui-

tio ja luovuus lisääntyvät. Positiivisesti ajattelevat ihmiset suhtautuvat muutoksiin 

myönteisesti, ovat onnellisempia, sietävät paremmin stressiä ja välttävät jopa joitain 

viruksia positiivisuutensa ansioista. Parhaimmillaan se vaikuttaa myös elinvuosi-

amme lisäävästi. Myönteisiä vaikutuksia on tunnistettu myös päätöksentekokykyyn, 

neuvottelutaitoihin ja konfliktin ratkaisukykyihin sekä ryhmädynamiikkaan liittyen. 

(Fredrickson 2005; Barsade & Gibson 2007, 51) Lisäksi positiivisuus nostaa aktiivi-

suutta ja sinnikkyyttä sekä edesauttaa kognitiivista toimintakykyä. Positiiviset ihmi-

set myös auttavat mielellään muita. Tämä puolestaan aikaansaa useita erilaisia hyö-

tyjä kuten työsuorituksen nousu, työn sisällön rikastaminen sekä toisia tukevan työ-

kulttuurin rakentuminen. (Staw, Sutton & Pelled 1994, 52) Näiden tutkimustulosten 

valossa organisaatioissa kannattaisi panostaa esihenkilöiden tunteiden johtamisen 
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osaamiseen, koska sillä on suoria vaikutuksia johdettavien hyvinvointiin ja siten or-

ganisaatioiden toimintaan ja tulokseen.  

 

Vaikka tunteiden johtamisen ja hyvinvoinnin yhteys toisiinsa on laajasti tutkimuk-

sissa tunnistettu, ovat sairauspoissaolojen kustannukset niin meillä Suomessa kuin 

maailmallakin merkittävät. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman arvion mu-

kaan menetetystä työpanoksesta työpaikoille ja yhteiskunnalle aiheutuneet kustan-

nukset Suomessa ovat noin kahden miljardin luokkaa joka kuukausi. Vuodessa 

tämä tarkoittaa 24 miljardia euroa. Arvio on laskettu minimikustannusten mukaisesti, 

ja todellinen taso voikin olla jopa huomattavasti tätä korkeampi. Sairauspoissaolot 

kattavat tästä 3,4 miljardia vuosittain ja esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeet jopa 8 

miljardia. (Rissanen 2014)  

 

Näistä näkökulmista katsoen tunteet ovat tärkeässä roolissa organisaatioissa ja nii-

den huomioiminen on jopa liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta järkevää 

ja perusteltua (Little 2016; Choudhary 2017; Edmans 2012). Koska tunteita johta-

malla on mahdollista saavuttaa edellä kuvattuja hyötyjä - ja toisaalta tunteet huomi-

oimatta jättää nämä hyödyt saavuttamatta - niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin, 

kannattaisi organisaatioissa huolehtia siitä, että esihenkilöt osaavat huomioida joh-

dettaviensa tunteet ja johtaa niitä. On kuitenkin hyvä huomata, että onnistunut tun-

teiden johtaminen työyhteisössä ei tarkoita jatkuvaa tunteista puhumista tai tunneil-

maisuiden korostamista, vaan sitä, että tunteiden merkitys myös työkontekstissa on 

tunnistettu ja tunteet huomioidaan työyhteisössä käytävissä keskusteluissa ja tilan-

teissa (Rantanen et al. 2020, 26–27). Lisäksi on syytä ymmärtää, että työtä kohtaan 

koetut tunnereaktiot eivät ole sama asia kuin koettu työtyytyväisyys (Fisher 2000, 

197). Jokainen työssäkäyvä voi todennäköisesti allekirjoittaa, että omaa työtä, työ-

kavereita tai johtamista kohtaan koetut tunteet voivat vaihdella positiivisesta nega-

tiiviseen, mutta kokonaisuustyytyväisyys työssä voi silti olla hyvällä tasolla.  

 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on tunteilla todistetusti erittäin merkittävä rooli työyhtei-

sössä ja niitä on tutkittu runsaasti erilaisista näkökulmista. Huolimatta kattavasta 

kirjallisuuteen perehtymisestä, en kuitenkaan löytänyt tutkimuksia tunnetiedon ke-

räämisestä ja sen hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtamisessa esihenkilön 
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toimesta. Valmiita viitekehyksiä tunteiden johtamisen kokonaisuuksista on myös hy-

vin vähän. Tutkielman viitekehys onkin rakennettu useista eri lähteistä ja niistä har-

voista tunteiden johtamiseen liittyneistä valmiista malleista, joita tutkimuskirjallisuu-

teen perehtymällä löysin. Rakentamani viitekehys kokoaakin yhteen runsaasti aiem-

paa, aiemmin toisiinsa yhdistämätöntä tutkimuskirjallisuutta ja tarjoaa siten kattavan 

tavan kuvata tunteiden johtamisen kokonaisuutta ja käytäntöjä organisaatioissa. 

Tässä tutkimuksessa tunteiden mittaamiseen käytetty teknologia ja sen pohjalta ra-

kennettu mobiilisovellus on myös tiettävästi globaalisti ainoa tieteelliseen tutkimuk-

seen perustuva digitalisoitu ratkaisu tunteiden mittaamiseen ja tulkitsemiseen. Kun 

tähän viitekehykseen yhdistetään tunnetiedon mahdolliset hyödyt esihenkilölle tun-

teiden johtamiseksi työyhteisössä, on lopputuloksena ensimmäinen tämäntyyppi-

nen lähestymistapa tunteiden johtamiseen. Siten onkin äärimmäisen mielenkiin-

toista ja arvokasta tutkia, minkälaista lisäarvoa ja käytännön tukea mobiilisovelluk-

sella kerätty tunnetieto ja siitä johdetut tunneraportit mahdollisesti antavat organi-

saatioiden esihenkilöille tunteiden johtamiseen. Samalla tutkielmani raivaa tietää 

useille jatkotutkimusmahdollisuuksille tunnetiedon hyödyntämisen ympärillä esihen-

kilön työssä ja laajemminkin johtamisen tukena.  

 

Tutkimuksellani on kaksi keskeistä tavoitetta. Koska tunnetiedon kerääminen ja 

hyödyntäminen on uusi näkökulma tunteiden johtamisen tutkimuskentällä, on tutki-

mukseni ensisijainen tavoite selvittää yleisiä kokemuksia tunnetiedon hyödyntämi-

sestä työyhteisön tunteiden johtamisessa fokuksen ollessa erityisesti tunnetiedon 

mahdollisissa hyödyissä ja siten tutkia, voiko tunnetietoa käyttää hyödyllisenä työ-

kaluna työyhteisön tunteiden johtamisessa. Toisena tavoitteena on koota kokemus-

ten perusteella käytännönläheisiä tapoja ja vinkkejä organisaatioille tunteiden joh-

tamiseksi työyhteisöissä haastateltavien esihenkilöiden kokemusten pohjalta. 

 

Näiden kahden keskeisen tavoitteen lisäksi toivon tutkielmani auttavan yhä useam-

pia tunnistamaan ja hyväksymään tunteiden olemassaolon ja merkityksen työyhtei-

söissä ja siten sen osaltaan vaikuttavan myös niin yksilöiden hyvinvointiin kuin or-

ganisaatioiden menestymiseen liiketoiminnassaan. Edellä kuvattuihin tavoitteisiin 

päästäkseni olen asettanut päätutkimuskysymyksen sekä kaksi alatutkimuskysy-

mystä.  
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Tutkimukseni päätutkimuskysymys on 

 

Minkälaisia kokemuksia mobiilisovelluksella kerätyn tunnetiedon hyödyntä-

misestä esihenkilöillä on?  

 

Tarkentavien alakysymysten avulla selvitetään, minkälaisia hyötyjä tunnetiedosta 

on esihenkilöille ollut ja miten he ovat käytännössä hyödyntäneet tunnetietoa työyh-

teisönsä tunteiden johtamisessa. 

 

Minkälaisia hyötyjä tunnetiedosta on ollut esihenkilöille työyhteisönsä tuntei-

den johtamisessa? 

 

Miten esihenkilöt ovat käytännössä hyödyntäneet tunnetietoa työyhteisönsä 

tunteiden johtamisessa?  

 

Kuvassa 1 on visualisoitu edellä kuvattu tutkimuksen teoreettinen pohja ja taustoi-

tus, sekä tutkimuksen tavoitteet suhteessa siihen. Kuvan ylimmäiset kolme laatik-

koa kiteyttävät tutkimuksen teoreettisen taustan alkaen siitä, mitä tunteet ovat ja 

mikä niiden rooli on työelämässä. Kuvan kolme alimmaista laatikkoa puolestaan ku-

vaavat tutkimuksen empiriaa, eli tavoitetta selvittää esihenkilöiden kokemuksia tun-

netiedon hyödyntämisestä ja sen mahdollisista hyödyistä ja tunnetiedon avulla teh-

dyistä käytännön toimenpiteistä työyhteisössä. Keskimmäinen laatikko kokoaa em-

pirian löydökset ja tunteiden johtamisen teorian yhteen: minkälainen työkalu tunne-

tieto on tunteiden johtamisen apuvälineenä. 
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KUVA 1. Tutkimusasetelma 
 
 

1.2  Tutkimuksen rajaukset ja käsitteet 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa tunteiden ja niiden johtamisen ym-

pärille rakennettu kokonaisuus, joka auttaa hahmottamaan tunteiden johtamista pa-

neutumatta liian yksityiskohtaisesti yksittäisiin tutkimussuuntauksiin. Koska tuntei-

den johtamisen kokonaisuus on laaja ja aihetta on tutkittu niin monilla eri tieteen-

aloilla ja erilaisista näkökulmista, on teorian muodostuksessa jouduttu tekemään 

muutamia valintoja ja rajauksia kokonaisuuden säilyttämiseksi laajuudeltaan napak-

kana.  

 

Tutkielman teoriaperusta rakentuu tunteiden, työelämän ja tunteiden johtamisen tut-

kimuksen ympärille. Aiempia vastaavia tutkimuksia tunnetiedon hyödyntämisestä 

työyhteisössä ei laajoista etsinnöistä huolimatta kuitenkaan löytynyt, jonka vuoksi 

tätä osa-aluetta ei ole voitu käsitellä tutkimuksen teoriassa. Tunteiden vaikutukset 

työelämässä ovat aiemman tutkimuksen mukaan kuitenkin kiistattomia, jonka 
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vuoksi teoriaosuuden ensimmäinen osa käsittelee yleisesti tunteita ja mitä ne ovat, 

sekä tunteiden ja työelämän tutkimuksen välistä yhteyttä ja sen kehittymistä vuosi-

kymmenten saatossa. Tämä valinta on tehty, jotta tunteiden olemassaolo sekä tun-

teiden ja työelämän välisen yhteyden olemassaolo on tutkimustietoon nojaten voitu 

todistaa ja perustella. Lisäksi tunteiden johtamisen erilaisista seurauksista löytyy 

runsaasti tutkimusta, jota tässä tutkielmassa käsitellään omassa alaluvussaan. Toi-

sessa osassa paneudutaan muutamiin tunteiden johtamisen tutkimuksen keskei-

simpiin mielenkiinnonkohteisiin sekä löydettyihin käytännön tapoihin johtaa tunteita 

työyhteisössä.  

 

Kuten edellä johdannossa on todettu, tunteiden johtaminen nousee esiin useiden 

eri johtamissuuntausten, esimerkiksi transformatiivisen ja karismaattisen johtajuu-

den, tutkimusten yhteydessä (Sy et al. 2018; Küpers & Weibler 2006). Tunteiden 

huomioiminen on keskeinen osa-alue myös muutosjohtamisessa (Helpap 2016; 

Klarner 2011). Näiden nimettyjen johtamissuuntausten laajempi tarkastelu on kui-

tenkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle tutkimuksen käsitellessä tunteiden 

johtamista omana käsitteenään ja kokonaisuutenaan yksittäisten johtamissuuntaus-

ten sijaan. Tässä tutkielmassa ei ole tarkoituksena tutkia erityisesti myöskään muu-

tosjohtamista tai tunnetiedon ja muutosjohtamisen välistä suhdetta, vaan yleisesti 

tunnetiedon hyödynnettävyyttä työyhteisön tunteiden johtamisessa työyhteisön kul-

loisestakin tilanteesta riippumatta. Tästä syystä muutosjohtamisen mallit on rajattu 

teorian käsittelyn ulkopuolelle.  

 

Kerätyssä kirjallisuudessa tunteista ja niiden johtamisesta on viittauksia myös em-

patiaan, psykologiseen turvallisuuteen ja luottamukseen, jotka ovat omia laajoja tut-

kimussuuntauksiaan (mm. Newman et al. 2017; Edmondson 2014; Blomqvist 1997; 

Schoorman, Mayer & Davis 2007; Clark, Robertson & Young 2019) Tässä tutkimuk-

sessa näitä suuntauksia ei käsitellä laajasti omina kokonaisuuksinaan, vaan osana 

tunteiden johtamisen tutkimuksen kokonaisuutta niiltä osin, kuin teemat siellä nou-

sevat esiin.  

 

Kuten edellä aiemman tutkimuksen käsittelyn yhteydessä todettiin, useat tutkimuk-

set ovat todistaneet yhteyden tunteiden johtamisen ja hyvinvoinnin välillä. Myös 
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lukuisia erilaisia onnistuneesta tunteiden johtamisesta seuraavia hyötyjä on rapor-

toitu useissa eri tutkimuksissa. Samaan aikaan sairauspoissaolojen aiheuttamat 

kustannukset organisaatioille ovat mittavia, puhumattakaan yksilöille aiheutuvasta 

pidempiaikaisesta haitasta esimerkiksi mielenterveysongelmien muodossa. Vaikka 

tässä tutkimuksessa ei selvitetä tunteiden johtamisen yhteyttä sairauspoissaolojen 

kustannusten määrään, voidaan silti todeta, että onnistuneella tunteiden johtami-

sella on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia myös niihin. Näistä syistä kaikenlai-

set keinot ja uudet tavat johtaa tunteita ja vaikuttaa sen myötä yksilöiden hyvinvoin-

tiin ja organisaatioiden taloudelliseen menestymiseen ovat kokeilemisen arvoisia.  

 

Tutkielman keskeiset käsitteet 

 

Jotta tutkielmaan olisi helpompi tutustua, määritellään tässä sen keskeisin käsite, 

tunteiden johtaminen. Käsite tunnetaan myös nimellä tunnejohtaminen. Tunteiden 

johtamisella tarkoitetaan prosessia, jolla yksilö aktiivisesti pyrkii säätelemään omia 

tunteitaan ja siten vaikuttamaan siihen, miten nämä tunteet muille näyttäytyvät. 

Hyvä omien tunteidensa johtaja pystyy hillitsemään tunteitaan ja pysymään tyy-

nenä, kun taas heikompi tunteiden johtaja ei tällaiseen itsehillintään pysty. (Tucker, 

Jimmieson & Bordia 2018, 17) Kaplan, Cortina, Ruark, LaPort, & Nicolaides (2014) 

lisäävät tunteiden johtamisen määritelmään vielä tavoitteen saavuttaa sen avulla 

organisaation asettamat tavoitteet. Esihenkilö, joka pystyy johtamaan omia tuntei-

taan onnistuneesti, pystyy auttamaan myös johdettaviaan kohtaamaan omia tuntei-

taan (Tucker et al. 2018, 17). Tunteiden johtamiseen liittyy siis vahvasti myös ky-

vykkyys johtaa muiden tunteita (Humphrey, Ashforth & Diefendorff 2015, 764). 

 

Lisäksi tutkielmassa käytetään käsitteitä esihenkilö, työyhteisö ja tunnekokeilu. Esi-

henkilöllä viitataan tässä tutkielmassa tehtävänimikkeestä tai hierarkkisesta ase-

masta riippumatta sellaiseen henkilöön, jolla on työssään vastuullaan ihmisten joh-

taminen. Termi kattaa siis yhtä lailla esimerkiksi tiiminvetäjän, tiimipäällikön kuin 

johtajan nimikkeillä työskentelevät. Työyhteisöllä puolestaan tarkoitetaan sellaista 

johdettavien muodostamaa kokonaisuutta, joihin haastatellulla esihenkilöllä on or-

ganisatorisesti suora työnjohdollinen asema. Työyhteisön rinnalla käytetään tutkiel-

massa myös termiä tiimi. Tutkielmassa käytetään lisäksi käsitettä tunnekokeilu. Sillä 
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tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka aikana tutkittavassa organisaatiossa mitattiin tun-

teita työyhteisössä ja hyödynnettiin tunnetietoa työyhteisön tunteiden johtamisessa, 

toisin sanoen tunnekokeilu on tämän tutkielman empiirinen tutkimus.  

 

1.3  Tutkimuksen rakenne 
 

Johdannossa perustellaan aiheen ajankohtaisuutta ja merkitystä, esitellään työn 

taustaa ja aiempaa tutkimusta aiheesta, sekä kerrotaan löydetystä tutkimusaukosta. 

Lisäksi johdannossa esitellään tutkimusongelma, työn tavoitteet ja aiheen rajaukset. 

Seuraavat kaksi lukua muodostavat tutkimuksen teoriapohjan. Ensimmäisessä 

määritellään, mitä tunteet ovat, ja keskustellaan siitä, miten tunteet ja työelämä on 

aiemmassa tutkimuksessa liitetty toisiinsa. Lisäksi tässä luvussa tehdään näkyväksi 

tunteiden johtamisen seurauksia yksilö- ja tiimitasolla, sekä minkälaisia vaikutuksia 

tunteiden johtamisella on myös laajemmin organisaatioissa. Toisessa teorialuvussa 

tehdään katsaus tunteiden johtamiseen työyhteisössä, tunteiden johtamisen kyvyk-

kyyksiin sekä kuvataan tapoja, joiden avulla esihenkilö voi johtaa tunteita työyhtei-

sössä. Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimusmenetelmistä ja valinnoista sekä pe-

rustellaan tehtyjä valintoja. Lisäksi esitellään tässä tutkimuksessa tunteiden mittaa-

miseen käytetty mobiilisovellus ja tunteiden mittaamisen malli sekä Geneven tunne-

pyörä, joiden pohjalta sovellus on rakennettu. Lopuksi näistä vedetään yhteen tun-

teiden johtamisen viitekehys.  

 

Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset ja pohditaan niiden suhdetta 

tutkielman kirjallisuuteen. Kuudennessa luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin, 

esitellään johtopäätöksiä ja annetaan käytännön vinkkejä tulosten hyödyntämisestä 

organisaatioissa. Lisäksi luvussa pohditaan tutkimuksen rajoituksia ja esitetään 

muutamia jatkotutkimusehdotuksia tunnetiedon hyödyntämisestä tunteiden johtami-

sessa.    

 

2 TUNTEET JA TYÖELÄMÄ 

 

Luvun keskeinen tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, mitä tunteet ovat ja miten ne 

muodostuvat. Tunteilla on erittäin tärkeä rooli ihmisen kokonaisuutta 
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tarkasteltaessa, jonka vuoksi tässä tutkimuksessa on tärkeää kuvata tätä keskeistä 

teemaa tarkemmin. Lisäksi luvussa tutustutaan muutamiin keskeisiin käsitteisiin, ku-

ten tunneilmapiiri (tunnetaan myös nimellä tunneilmasto), kirjoittamattomat säännöt 

työyhteisöissä ja organisaatiokansalaisuus, jotka nousevat esiin työelämän ja tun-

teet yhdistävissä tutkimuksissa. Yhdessä nämä muodostavat organisaation tunne-

kulttuurin. (Klotz 2020) Lopuksi kootaan yhteen erilaisia tunteiden johtamisen seu-

rauksia. Niiden pääpaino on onnistuneen tunteiden johtamisen positiivisissa seu-

rauksissa, mutta tämän lisäksi kuvataan muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa 

tunteiden johtamisella voi olla negatiivisia seurauksia. 

 

2.1 Mitä tunteet ovat? 

 

Jo vuonna 1872 erityisesti evoluutioteoriastaan tunnettu Charles Darwin (Darwin & 

Leikola 2009, 34–65) kirjoitti siitä, miten tietyt tunnetilat saavat niin ihmisissä kuin 

eläimissä aikaan erilaisia, esimerkiksi refleksinomaisia tai tapoihin ja tottumuksiin 

liittyviä ilmaisuja. Esimerkiksi pään raapiminen hämmentävässä tilanteessa tai mu-

siikilliseen elämykseen liittyvät väristykset kehossa ovat tällaisia. Tunteet vaikutta-

vatkin sekä tajuntaamme että toimintaamme. Ne säätelevät tapaa, jolla ajatte-

lemme, ja saavat meissä aikaan fyysisiä reaktioita. (Ekman 1992, 175) Tunteen lau-

kaisijana on aina jokin ärsyke, kuten esine, luonnonilmiö, ihminen, eläin tai tapah-

tuma (Mulligan & Scherer 2012, 348). 

 

Tunteiden tarkkaa määrää ei ole pystytty yksiselitteisesti määrittelemään (Scherer 

2005, 707). Ihmisellä on kuitenkin havaittu olevan muutamia perustunteiksi kutsut-

tuja tunteita. Näitä ovat esimerkiksi ilo, suru, kiukku, inho ja pelko. Perustunteet ovat 

tunteita, jotka ilmenevät ihmisen taustatekijöistä riippumatta samanlaisina ja ovat 

siten tunnistettavissa esimerkiksi kasvonilmeistä tai kehon liikkeistä. (Tracy & Ran-

dles 2011; Izard 1992) Fontaine tutkimusryhmineen (2013) on puolestaan löytänyt 

vuosikymmeniä jatkuneessa tutkimuksessaan perustunteita laajemman skaalan 

universaaleiksi tunnistettuja tunnesanoja. Tunnesanat ovat löytyneet tutkittaessa eri 

maissa ja erilaisissa kulttuureissa asuvien ihmisten tulkintoja tunteita kuvaavista sa-

noista. Nämä sanat on koottu Geneven tunnepyörä -nimiseen työkaluun, joka on 

tarkoitettu yksilön kokemien tunteiden raportoimiseen. Alkuperäisessä versiossa oli 
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16 tunnesanaa, mutta tutkimusaineiston kartuttua tunnepyörä sisältää nykymuodos-

saan 20 tunnesanaa. Tunnepyörään on valikoitu sellaiset tunteet, joiden merkitykset 

ihmiset tulkitsevat samalla tavalla kielestä ja kulttuurista riippumatta. Tunnepyö-

rässä vastaaja voi arvioida tunnesanoja niiden intensiteetin mukaan. Tunteet on ja-

oteltu positiivisiin ja negatiivisiin tunneryhmiin, sekä tunteen voimakkuuden mukaan 

ympyrän muotoon. Positiiviseen tunneryhmään kuuluvia tunteita tunnepyörässä 

ovat kiinnostus, huvittuneisuus, ylpeys, ilo, mielihyvä, tyytyväisyys, rakkaus, ihailu, 

helpotus ja myötätunto. Negatiivisen tunneryhmän sanoja ovat puolestaan suru, 

syyllisyys, katumus, häpeä, pettymys, pelko, inho, halveksunta, viha ja suuttumus. 

(Fontaine, Scherer & Soriano 2013, 281 & 284 & 287–297). Kuvassa 2 on tällä het-

kellä tutkimuskäytössä olevan tunnepyörän viimeisin versio.  

 

 

KUVA 2. Viimeisin versio Geneven tunnepyörä-arviointityökalusta (Fontaine et al. 

2013, 296) 

 

Tunteet ottavat meistä vallan nopeasti ja automaattisesti, osin tiedostamattamme, 

ja aiheuttavat tahdosta riippumattomia fyysisiä muutoksia kehossamme ja esimer-

kiksi kasvonilmeissämme. Joidenkin tunteiden, kuten viha, pelko, suru, nautinto ja 
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inho, aiheuttamat kasvojen ilmeet ovat universaaleja. Tästä syystä kuulemme voi-

makkaan tunnereaktion jälkeen usein selityksen: en voinut sille mitään, olin tunteen 

vallassa. (Ekman 1992, 175–176 & 189) Tunne voi myös muuttua hyvin nopeasti 

antaen kokijalleen mahdollisuuden sopeutua muuttuviin olosuhteisiin (Scherer 

2005, 702; Scherer 2009, 1320). Tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä tunteen kestosta. 

Esimerkiksi Ekmanin (1992) mukaan puhutaan vain sekunneista, kun taas Mulligan 

ja Scherer (2012) yhteenvedossaan toteavat, että tunteella on alku ja loppu, mutta 

tunnetilan kestoa ei ole voitu luotettavasti määritellä. Scherer (2005, 702) toteaa 

myös, että tunteen intensiteetillä vaikuttaa tunteen keston määräytymiseen. Kor-

kean intensiteetin tunne säilyy vähemmän aikaa kuin matalan intensiteetin tunne. 

Vastaavasti mieliala voi viipyä ihmisessä pidempään, jopa tunteja. (Ekman 1992, 

186) 

 

Vaikka tunteista on tehty runsaasti tutkimusta, ei yhtä universaalia määritelmää tun-

teille ole vielä laadittu, sillä yhteisestä määritelmästä ei ole päästy tutkijoiden kes-

kuudessa yhteisymmärrykseen (Mulligan & Scherer 2012, 345). Ashforth ja Humph-

rey (1995, 99) määrittelevät tunteen laajasti ja heidän määritelmänsä mukaan se 

pitää sisällään perustunteita sekä sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä tunteita. Lisäksi he 

sisällyttävät määritelmäänsä kaikki tunne-sanan vastaavat termit, kuten mieliala tai 

tuntemus. Erään toisen määritelmän mukaan tunne kuvataan toisiinsa liittyvistä, 

synkronoiduista muutoksista koostuvaksi episodiksi reaktiona arvioomme joko ul-

koisesta tai sisäisestä ärsykkeestä, joka on kokijalleen jollain tapaa merkitykselli-

nen. Tunne liittyy siis tämän määritelmän mukaan aina johonkin ärsykkeeseen, 

jonka vastineeksi tunne herää. Tällainen episodi koostuu viidestä eri osasta, joita 

kutsutaan myös komponenteiksi. Malli tunnetaan englanniksi nimellä Component 

Process Model. (Scherer 2005, 697–698) Prosessin ensimmäinen komponentti si-

sältää arvion kohdalle osuneesta merkityksellisestä tilanteesta, tapahtumasta tai 

objektista. Tämänkaltainen arvio voi tapahtua myös automaattisesti, tiedostamatta. 

Toisessa vaiheessa keho reagoi tehtyyn arvioon perustuen. Tästä seuraa valmis-

tautuminen toimintaan, joka on prosessin kolmas komponentti. Neljännessä vai-

heessa paljastuvat käyttäytymiseen liittyvät aikeet kasvojenilmeiden sekä erilaisten 

äänien muodossa. Näistä muodostuu prosessin viides komponentti, subjektiivinen 

kokemus tunteesta. (Scherer 2005, 698; Scherer 2009, 1309) 
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Komponenttiprosessimalli on havainnollistettu vaiheittain kuvassa 3.  

 

KUVA 3. Komponenttiprosessimalli mukaillen (Scherer 2009, 1308) 

 

Hareli ja Rafaeli (2008) puolestaan kuvaavat tunteita organisaatioissa eräänlaisina 

sykleinä. Tällaisessa syklissä yksilön tunteet vaikuttavat muiden tunteisiin, ajatuk-

siin ja käytökseen. Nämä muiden reaktiot puolestaan vaikuttavat heidän sekä alku-

peräisen tunteen ilmaisijan väliseen kanssakäymiseen ja siten myös hänen tuleviin 

tunteisiinsa ja käytökseensä. Ihmiset voivat myös tartuttaa tunteita eteenpäin ja si-

ten laajentaa jonkin yksittäisen tunteen laajuutta työyhteisössä. Toisaalta tunteet 

ovat myös vastavuoroisia, mikä saattaa laajentaa tunteiden kirjoa. Yksilö voi esi-

merkiksi vastata toisen kokemaan tunnetilaan jollakin toisella tunnetilalla sen sijaan, 

että lähtisi matkimaan sitä. Ihmiset voivat myös löytää merkityksiä muiden tunteista. 

Harelin ja Rafaelin kuvaamat tunteiden muodostamat syklit voivat sisältää sekä ai-

ottuja tunteiden ilmaisun kohderyhmiä, että sellaisia osapuolia, joille tunteen ilmaisu 

ei alun perin ollut tarkoitettu. (Hareli & Rafaeli 2008, 35 & 51)  

 

Kuten edellä kuvattiin, tunne tarvitsee syntyäkseen aina jonkin ärsykkeen, joka he-

rättää huomiomme. Tällainen ärsyke on tyypillisesti jokin tapahtuma tai kohtaa-

mamme asia, josta tulemme tietoiseksi. Yksittäisenä tunteena esimerkiksi pelko luo 

ihmiselle tarpeen paeta. Pelon tunne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos ihminen koh-

taa villieläimen metsässä. Toisaalta tunteet ovat myös yksilöllisiä ja samat ärsykkeet 

voivat aikaansaada erilaisia tunteita. Yhdelle esimerkiksi organisaatiomuutos ai-

heuttaa innostusta, toiselle surua. (Tracy et al. 2011, 403; Frijda 2005, 475). Yksilön 

reaktioon vaikuttavat monet asiat, kuten hänen aiemmat kokemuksensa, tapahtu-

man konteksti, yksilön mahdolliset huolet ja muut henkilökohtaiset seikat. Näiden 

taustamuuttujien yhdistelmänä muodostuu yksilön kokema tunne ärsykettä kohtaan. 

Tunne vaikuttaa sitä voimakkaammin yksilön hyvinvointiin, mitä merkittävämpi ta-

pahtuma hänelle on. (Moors 2013, 123) 
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Tunteet rakentuvat ihmisten välillä kaksisuuntaisesti. Tunteet vaikuttavat ihmisten 

välisiin suhteisiin, mutta yhtä lailla ihmisten väliset suhteet vaikuttavat tunteisiin. 

Tunteet muotoutuvat ja muuttuvat siten sosiaalisen kanssakäymisen muuttuessa ja 

muotoutuessa. Eri aikoina ja erilaisessa kontekstissa tunteet samaa asiaa kohtaan 

voivat siis olla erilaisia. Jos esimerkiksi kohtaat työpaikalla vihaisen ihmisen, vaikut-

tavat työpaikkasi toimintatavat ja kulttuuri sekä oma taustasi siihen, minkälainen 

tunne sinulle tässä tilanteessa muodostuu. Kun ihminen altistuu elämänsä aikana 

erilaisille tilanteille, hänen kokemuksensa karttuu ja sen myötä tunteet samankaltai-

sissa tilanteissa voivat joka kerta olla toisistaan poikkeavia. (von Scheve & Ismer 

2013, Boiger & Mesquita 2012, 222) Tunteet voivat olla voimakas vaikuttamisen 

väline sosiaalisessa kanssakäymisessä. Jos esimerkiksi esihenkilö osoittaa tyyty-

mättömyyttä tiimin suoritukseen, saattaa tiimi motivoitua työskentelemään kovem-

min. Joku saattaa keskustelun aikana kertoa intohimoisesti oman mielipiteensä päi-

vänpolttavaan aiheeseen, ja vastapuoli saattaa muuttaa mielensä toisen innokkuu-

den ansiosta. (Van Kleef, Van Doorn, Heerdink & Koning 2011, 115) 

 

2.2 Tunteet työyhteisössä 

 

Jo vuonna 2000 Fisher (2000, 123–124) totesi, että kiinnostus työyhteisössä koet-

tuja tunteita kohtaan on kohti 2000-luvulle tuloa kiihtynyt. Ensimmäisenä keskeisenä 

tutkimuksena tunteista työelämässä pidetään sosiologi Hochschildin jo vuonna 

1983 kirjoittamaa teosta The Managed Heart. Tutkijat ovat viime vuosikymmenten 

aikana päässeet yksimielisyyteen siitä, että tunne ja järki ovat erottamaton osa toi-

siaan ja siten myös henkilökohtaisen elämän tapahtumat ja niiden aikaansaamat 

tunteet tulevat ihmisten mukana työpaikoille (Ashforth 1995, 97). Koska tunteiden 

on tutkittu vaikuttavan myös päätöksentekokykyyn, ovat tutkijat havahtuneet tutki-

maan tunteiden merkitystä myös organisaation strategisessa päätöksenteossa 

(Treffers et al. 2020; George et al. 2016; Neumann 2017). 

 

Tutkijat ovat havainneet, että saavuttaakseen tavoitteensa, tulee esihenkilön voida 

johtaa tiimiinsä kuuluvien henkilöiden tunteita (Humphrey 2002) ja että kyky johtaa 

tunteita on osa tunneälykkyyden kokonaisuutta (Edelman et al. 2018, Côté 2014). 

Tunneälytutkimuksen pioneereina pidetään Saloveyta ja Mayeria, jotka 1990-luvun 
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alussa kehittivät nykyisin tunnetun tunneäly-konseptin. Tunneälyn tutkimista on sit-

temmin jatkanut erityisesti Daniel Goleman (Goleman & Kankaanpää 1997; Gole-

man 1999). Tunteiden merkitys erityisesti erilaisissa työelämän muutostilanteissa 

on myös laajasti tunnistettu ja sitä on tutkittu paljon (Klarner 2011; Helpap 2016). 

Nykytiedon valossa tunteet kannattaakin nähdä keskeisenä esihenkilön työkaluna 

työyhteisön johtamisessa (Humphrey et al. 2008, 163–164). 

 

Organisaatioissa tunteita esiintyy niin yksilötasolla, kuin kahden ihmisen välillä, tii-

mitasolla ja koko organisaation laajuisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (Ash-

kanasy & Humphrey 2011, 215). Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita kuvaamaan ja 

luokittelemaan myös erilaisia tapahtumia, jotka herättävät tunteita työpaikalla (Cro-

panzano, Dasborough & Weiss 2017; Mignonac & Herrbach 2004; Pirola-Merlo, 

Härtel, Mann & Hirst 2002). Universaalin luokittelun rakentaminen on kuitenkin ollut 

haastavaa, sillä kuten tunteiden johtamisen tutkimukselle on tyypillistä, tätäkin tee-

maa tutkitaan useilla eri tieteenaloilla. Eräässä melko tuoreessa tutkimuksessa 

(Ohly & Schmitt 2013, 31) onnistuttiin kuitenkin kokoamaan yksitoista ylätason ka-

tegoriaa erilaisista tunteita herättävistä tapahtumista töissä päiväkirjamerkintöjä tut-

kimalla. Kategoriat ovat 1) konfliktit ja kommunikaatio-ongelmat, 2) vuorovaikutus-

haasteet asiakkaiden kanssa, 3) johtamis- ja ilmapiiriongelmat, 4) palaute, kehut ja 

arvostus, 5) positiiviset sosiaaliset tilanteet, 6) terveysongelmat ja henkilökohtaiset 

tapahtumat, 7) työvälineisiin ja laitteisiin liittyvät hankalat tapahtumat, 8) hallinnan 

puute ja epävarmuus, 9) ongelmanratkaisuun, tavoitteisiin ja työsuoritukseen liitty-

vät tilanteet, 10) muille tapahtuneet positiiviset asiat sekä 11) työnteon keskeytymi-

seen liittyvät tapahtumat. 

   

2.2.1 Tunneilmapiiri ja kirjoittamattomat säännöt 

 

Kun tutkimuksissa puhutaan tunteista työpaikalla, puhutaan usein myös tunneilma-

piiristä. Tunneilmapiirillä tarkoitetaan sellaista ympäristöä, jossa esihenkilöt ottavat 

huomioon johdettaviensa emotionaaliset tarpeet ja yksilöllisen kasvun, sekä kan-

nustavat tunteiden näyttämiseen (Ozcelik, Langton & Aldrich 2008, 187). Suomen-

kielisessä kirjallisuudessa käytetään myös termiä tunneilmasto, joka koostuu työ-

paikalla koetuista ja ilmaistuista tunteista. Tunneilmasto on jokaisessa 
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työyhteisössä uniikki ja se käsittää työyhteisön tavat ja säännöt ilmaista tunteita ar-

kisissa kohtaamisissa. (Rantanen et al. 2020).  

 

Positiivista tunneilmapiiriä tukevat johtamiskäytännöt vaikuttavat merkittävästi orga-

nisaation suoritukseen tuottoina mitattuina. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden määrät 

kasvavat, maantieteelliset toiminta-alueet laajenevat, ja saadaan uusia asiakasryh-

miä, enemmän asiakkaita ja myynnin kasvua. (Ozcelik et al. 2008, 198) Positiivinen, 

kontrollista vapaa tunneilmapiiri kannustaa organisaation jäseniä osallistumaan 

myös omaa työtään ja organisaatiotaan koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta 

taas sellainen organisaatio, jossa pyritään voimakkaaseen kontrollointiin, ajautuu 

todennäköisesti vihan, kateuden, surun ja häpeän sävyttämään tunneilmapiiriin. 

(Levine 2010, 8–9) 

 

Organisaation tunneilmapiiriin vaikuttavat organisaatioon muodostuneet tunteiden 

näyttämiseen liittyvät kirjoittamattomat säännöt. Esimerkiksi negatiiviset tunteet 

koetaan usein sellaisiksi, että kirjoittamattoman säännön mukaan ne kuuluu piilot-

taa. (Kramer & Hess 2016) Tästä syystä yksilöt päätyvät työpaikoilla näyttelemään 

sopiviksi tulkitsemiaan tunteita sen sijaan, että paljastaisivat todelliset tunteensa. 

Onkin esihenkilön tehtävä tunnistaa aidot tunteet näyteltyjen takana. Toisaalta esi-

henkilön tulee myös itse pystyä säätelemään omia tunteitaan ja esittämään kuhun-

kin tilanteeseen sopivia tunneilmaisuja. (Côté & Hideg 2011, 57). Tunteiden sääte-

lystä kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2.3. 

 

2.2.2 Organisaatiokansalaisuus 

 

Kirjallisuudessa puhutaan tunteiden johtamisen vaikutusten yhteydessä usein myös 

organisaatiokansalaisuudesta. Tällä tarkoitetaan työntekijän halukkuutta pinnistellä 

hiukan enemmän organisaationsa tavoitteiden eteen kuin mitä häneltä muodollisesti 

odotetaan. Esimerkkejä tällaisesta käyttäytymisestä ovat joustavuus työajoissa, 

oman työnantajan palveluiden ja tuotteiden puolesta puhuminen sekä työkaverin 

auttaminen tarvittaessa. (Koning & Van Kleef 2015, 489) Sosiaalisessa mediassa 

näkee runsaasti tämäntyyppistä toimintaa, kun kehutaan omaa työnantajaa, noste-

taan esille oman työnantajan tuotteita ja palveluita ja pyritään muita auttamalla 
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saamaan hyötyä myös omalle organisaatiolle.  

 

Tunteet liittyvät olennaisesti organisaatiokansalaisuuden ilmenemiseen, sillä positii-

visia tunteita sisältävä tunneilmapiiri edistää vapaaehtoisen organisaatiokansalai-

suuden syntyä. Erityisesti ilo, toverillinen rakkaus, ylpeys ja kiitollisuus ovat tunteita, 

joilla on voimakas merkitys ihmisen halulle tehdä hiukan enemmän organisaation 

hyväksi, kuin mitä hänen tarvitsisi. Tällaisessa kulttuurissa myös halu puhua orga-

nisaation puolesta julkisesti kasvaa. Päinvastaisessa, negatiivisen tunteen herättä-

vässä tilanteessa, ihmisen vapaaehtoinen käyttäytyminen organisaation hyväksi 

puolestaan vähenee. Myös heikko hyvinvointi on linkitettävissä negatiivisiin tuntei-

siin ja mielialoihin, jotka vähentävät vapaaehtoista työkäyttäytymistä. Tehokkaissa 

organisaatioissa negatiiviset tunteet eivät lamaannuta toimintaa, vaan niihin suhtau-

dutaan rakentavasti. Organisaatioiden kannattaisi kuitenkin pyrkiä edesauttamaan 

positiivisten tunteiden syntymistä, sillä se edistää sekä yksilön että koko organisaa-

tion hyvinvointia. Esimerkiksi lisäämällä työn itsenäisyyttä, poistamalla stressiteki-

jöitä sekä luomalla reiluja ja oikeudenmukaisia käytäntöjä, voidaan edistää positiivi-

sen organisaatiokansalaisuuden ilmenemistä. (Spector et al. 2002, 274 & 285; Men 

& Yue 2019, 9)  

 

Esihenkilön ja johdettavan väliset suhteet vaikuttavat työtyytyväisyyteen ja sitä 

kautta organisaatiokansalaisuuden osoituksiin (Little 2016, 86). Myös esihenkilön 

osoittamilla tunteilla on oma roolinsa johdettavien organisaatiokansalaisuuden ilme-

nemisessä. On tutkittu, että esihenkilön hyvän tuulen ilmaisut saavat johdettavat 

tuntemaan positiivisia tunteita sekä pitämään esihenkilöstä (Koning et al. 2015). Li-

säksi on jopa havaittu, että jos esihenkilö pitää johdettavistaan ja päinvastoin, työ-

yhteisössä esiintyy vähemmän epärehellisyyttä (Liu, Xiao & Wang 2020). Toisaalta 

jatkuva hyväntuulisuus saattaa saada johdettavat tuudittautumaan uskomukseen, 

että yhtään ylimääräistä vaivaa ei tarvitse nähdä. Esihenkilön kiukun ilmaisut puo-

lestaan saavat johdettavat työskentelemään kovemmin tavoitteiden eteen, mutta 

samalla ne herättävät johdettavissa negatiivisia tunteita. Suuttumusta ilmaisevan 

esihenkilön toiminnan tulee olla johdettavien mielestä soveliasta tilanteeseen näh-

den, tai muutoin se aiheuttaa negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi halukkuus ylitöihin 

laskee, jos esihenkilö esittää pyyntönsä vihaisesti. Johdettavat eivät tämän 
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seurauksena välttämättä enää pidä esihenkilöstään ja heidän suhde esihenkilöönsä 

heikkenee, joka puolestaan vähentää motivaatiota organisaatiokansalaisuuteen. 

Esihenkilön tuleekin harkita tarkoin, minkälaisia tunteita missäkin tilanteessa esit-

tää, jotta johdettavat kokevat ne sopivina. (Koning et al 2015, 489–491) Koska or-

ganisaatiokansalaisuuden (toisin sanoen ylimääräisen, tehtävänkuvan ulkopuolisen 

tekemisen) rooli on merkittävä organisaation suorituksen kannalta, kannattaisi jo-

kaisen organisaation motivoida siihen henkilöstöään. 

 

2.2.3 Tunteiden huomioimisen seuraukset  
 

Tässä alaluvussa tutustutaan erilaisiin tunteiden huomioimisen aikaansaamiin seu-

rauksiin organisaatiossa. Esihenkilön on hyvä tiedostaa niin mahdollisuuksia kuin 

riskejäkin pyrkiessään johtamaan tunteita työyhteisössä. Esihenkilön on syytä myös 

miettiä, onko hänellä riittävästi osaamista tunteiden johtamiseen erilaisiin tilanteisiin 

sopivalla tavalla. Onnistuessaan tunteiden johtamisessa voi esihenkilö saada ai-

kaan muun muassa paremman tunneilmapiirin, parempaa taloudellista tulosta, on-

nistuneen organisaatiomuutoksen tai hyvinvoivan työyhteisön. Vaikka tunteiden joh-

tamista suosivat johtamiskäytännöt ovat pääsääntöisesti voimakkaasti yhteydessä 

parempaan työsuoritukseen, voi tunteiden johtamisella kuitenkin olla myös negatii-

visia seurauksia. (Dasborough 2006; Kaplan et al. 2014; Maslach et al. 2001)  

 

Esihenkilöiden pyrkimykset johtaa tunteita työyhteisössä vaikuttavat useiden tutki-

musten mukaan monin tavoin johdettavan kokemaan työhyvinvointiin. Esihenkilön 

huolehtiessa päivittäin johdettaviensa hyvinvoinnista ja positiivisten tunnetilojen yl-

läpitämisestä, ovat johdettavat raportoineet halukkuutta työskennellä kovemmin ja 

käyttäytyä ammattimaisemmin työtovereita kohtaan. Myös työtyytyväisyys nousee 

ja ajatukset omasta esihenkilöstä ovat positiivisempia. Tällaiset esihenkilöt mielle-

tään jopa organisaation parhaimmistoksi. Toimenpiteiksi riittävät pienet huomioinnit 

(kuten kiittäminen) päivän aikana. (Dasborough 2006, 171) Oikeudenmukaiset joh-

tamiskäytännöt lisäävät luottamusta, sitoutumista ja tyytyväisyyttä, sekä aikaansaa-

vat parempia suhteita esihenkilön ja johdettavien välillä. Koettu oikeudenmukaisuus 

lisää myös positiivista organisaatiokansalaisuutta, työtyytyväisyyttä, sitoutumista, 

positiivisia tunteita ja suorituskykyä. (van Knippenberg, De Cremer & Van 
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Knippenberg 2007, 129 & 131)  

 

Negatiivisia tunteita aiheuttavia johtamiskäytäntöjä puolestaan ovat kaltoin kohtelu, 

oikeudenmukaisuuden puute, huonolaatuiset suhteet esihenkilön ja johdettavien vä-

lillä sekä itsevaltainen johtamistyyli. Seurauksia epäonnistuneesta tunteiden johta-

misesta työyhteisössä voivat olla työuupumus ja hyvinvoinnin lasku. Työuupumuk-

seen johtaa tyypillisesti pitkäkestoinen emotionaalinen stressi ja kuormitus. (Gooty, 

Connelly, Griffith & Gupta 2010, 989). 

 

Eräässä tutkimuksessa (Maslach, Schaufeli & Leiter 2001, 414) tunnistettiin kuusi 

työelämän osa-aluetta, joilla erityisesti on yhteys työuupumukseen. Nämä ovat työ-

kuorma, työn hallinta, palkitseminen, yhteisö, oikeudenmukaisuus sekä arvot. Työ-

uupumus syntyy silloin, kun joidenkin tai kaikkien näiden kuuden tekijän ja henkilön 

ominaisuuksien välille syntyy liikaa epäsopivuutta. Esimerkiksi työkuorma voi liittyä 

suoraan työtehtävien määrään, mutta myös työn emotionaaliseen kuormittavuu-

teen, mikäli johdettava joutuu työssään tekemään runsaasti tunnetyötä ja näyttele-

mään ennalta määriteltyjä tunteita. Työn hallintaan liittyvät stressitekijät johtuvat tyy-

pillisesti siitä, että työntekijältä odotetaan enemmän, kuin mihin hänelle on annettu 

valtaa vaikuttaa. Työntekijä ei voi suoriutua häneen kohdistuneiden odotusten mu-

kaisesti, jos hänellä ei ole riittävästi valtuuksia. Tämä ristiriita aiheuttaa emotionaa-

lista kuormaa. Myös riittämätön palkitseminen hyvin tehdystä työstä aiheuttaa ne-

gatiivisia tunteita. Palkitsemisella tarkoitetaan sekä aineellista että aineetonta pal-

kitsemista joko taloudellisena korvauksena tai annettuna palautteena. Yhteisöön 

kuulumattomuuden tunne ja toistuvat konfliktit ovat yksi emotionaalisen stressin ai-

heuttajista. Jos ihminen ei työssään saa positiivisen yhteyden tunnetta muihin, ai-

heuttaa se turhautumista, yksinäisyyden kokemuksia ja muita negatiivisia tunteita. 

Yksi vakavimmista negatiivisten tunteiden aiheuttajista työssä on kokemukset oi-

keudenmukaisuudesta tai sen puutteesta. Jos työssään ei tule kuulluksi, tai esimer-

kiksi ylennyksiin, työtehtävien jakoon tai palkkoihin liittyvät asiat eivät ole läpinäky-

viä, saatetaan toiminta nähdä epäoikeudenmukaisena. Tällaiset toimintatavat ai-

heuttavat uupumusta ja kyynisyyttä työnantajaa kohtaan. Kuudes työuupumusta ai-

heuttava tekijä on, jos työntekijä joutuu työssään toimimaan omien arvojensa vas-

taisesti tekemällä sellaista työtä, jonka hän kokee epäeettisenä. Tällainen tilanne 
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saattaa syntyä esimerkiksi organisaation ääneen lausuttujen arvojen ja työntekijän 

kokeman todellisuuden välillä. (Maslach et al. 2001, 415; Ozcelik & Barsade 2018)  

 

Työuupumuksella on useita seurauksia, kuten poissaolot työstä, halukkuus irtisa-

noutua ja heijastuminen jopa organisaation taloudelliseen tulokseen. Jos ihminen 

uupumuksestaan huolimatta jatkaa työssään, hänen suorituskykynsä ja tehokkuu-

tensa on normaalitilannetta heikompaa. Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työnanta-

jaan vähenevät, ja uupumus saattaa vaikuttaa negatiivisesti myös muihin tiimin jä-

seniin esimerkiksi erilaisten konfliktien tai työtehtäviin liittyvien erimielisyyksien 

muodossa. Uupumus vaikuttaa negatiivisesti myös henkilön yksityiselämään. (Mas-

lach et al. 2001, 406 & 414) Uupumusta voidaan kuitenkin torjua panostamalla po-

sitiivisen tunnekulttuurin rakentamiseen, jossa työtovereita kohtaan osoitetaan 

muun muassa lempeyttä ja empatiaa (Barsade & O’Neill 2014, 551). Empaattisen 

esihenkilön tiimissä koetaan keskimäärin vähemmän myös somaattisia oireita. Yksi 

mahdollinen selittäjä tälle löydökselle on, että empaattiset ihmiset yleensä tarjoavat 

tukensa muille, ja tuen tarjoaminen puolestaan vähentää koettua stressiä. Muita 

empaattisen johtajuuden aikaansaamia hyötyjä ovat päivittäisistä onnistumisista ko-

ettu korkeampi tyytyväisyyden ja ilon tunne. (Scott, Colquitt, Paddock & Judge 2010, 

136) 

 

Vaikka emotionaalisella tuella on merkittävä vaikutus työuupumuksen ehkäisyssä 

(Zellars & Perrewé 2001, 465), myös päinvastaisia tutkimustuloksia emotionaalisen 

tuen antamisen vaikutuksista on löydetty. Jos tuen ja avun tarjoaminen nähdään 

tuputtamisena, koetaan se negatiivisemmin kuin jos tukea ei tarjottaisi ollenkaan. 

Lisäksi tähän vaikuttaa se, kokeeko tuen saaja tarvitsevansa sitä. Jos tuen saaja 

kokee tarvitsevansa tukea, silloin tuen tarjoaminen koettiin vähemmän negatiivi-

sena, mutta kuitenkin korkeintaan neutraalina. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka 

tukea tarvittiin ja ongelma ratkesi sen avulla, saattoi sillä silti olla negatiivisia vaiku-

tuksia tuen kohteena olevan itsetuntoon ja työhyvinvointiin. Tuputetuksi koettu tuen 

tarjoaminen on jopa stressaavampaa kuin ratkaisemattoman ongelman kohtaami-

nen. Työyhteisön jäsenten, esihenkilö mukaan lukien, on syytä harkita tarkoin, min-

kälaisissa tilanteissa tarjoaa tukeaan toisille ja antaa mahdollisuus kieltäytyä avusta. 

Näin voidaan välttää turhautuminen ja negatiivisten tunteiden herääminen. 
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(Deelstra, Peeters, Schaufeli, Stroebe, Zijlstra & Van Doornen 2003, 329–330) 

 

Työyhteisössä tapahtuu päivän aikana paljon erilaisia asioita. Näihin tapahtumiin 

liittyvät tunnekokemukset linkittyvät esimerkiksi työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen 

organisaatioon. Erityisen merkittäviä tapahtumia olivat yli sadan hengen organisaa-

tioissa työskentelevien esihenkilöiden kokemuksia keränneen tutkimuksen (Mig-

nonac et al. 2004, 230 & 237–238) mukaan työkavereiden ja esihenkilöiden väliseen 

kanssakäymiseen liittyvät tapahtumat ja niiden aiheuttamat tunteet. Positiiviset ta-

pahtumat aikaansaivat mielihyvää ja negatiiviset tapahtumat vihaa ja väsymystä. 

Eräässä toisessa tutkimuksessa (Ayoko & Callan 2010, 220 & 223) puolestaan ha-

vaittiin, että esihenkilöiden yritykset johtaa tunteita tiimissä, jossa on meneillään run-

saasti negatiivisuutta aiheuttanut konfliktitilanne, aikaansaivat tiimissä normaalia 

enemmän työpaikkakiusaamista. Esihenkilön aikomukset johtaa tunteita herättivät-

kin tiimissä negatiivisia tunteita esihenkilön käyttäytymistä kohtaan.  

 

Runsaiden negatiivisten kokemusten aiheuttamat tunteet voivat olla hyvin voimak-

kaita, jopa vihaa ja turhautumista. Johdettavien kokiessa arvostuksen ja tuen puu-

tetta, he kokevat tulleensa petetyiksi ja ovat pettyneitä ja ärsyyntyneitä saamaansa 

kohteluun. Myös liian kontrolloiva esihenkilö aiheuttaa turhautumista, samoin esi-

henkilö, jonka ainoaksi motivaatioksi tunnistetaan vain rahalliset palkkiot. Kaikki 

tämä johtaa arvostuksen rapistumiseen esihenkilöä kohtaan ja voi eskaloitua jopa 

vihaksi ja kostoaikeiksi saakka. (Dasborough 2006, 172) Hämmästyttävää kyllä, ei 

kuitenkaan ole yksiselitteistä, että esihenkilön vihan ilmentyvät aiheuttaisivat vain 

harmia työyhteisössä. Useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että vihainen esihenkilö 

aikaansaa paremman suoritustason. Tämä ei kuitenkaan ole niin mustavalkoista, 

sillä monet asiat vaikuttavat siihen, miten johdettavat kokevat tällaiset vihan tunteen 

ilmaukset. Esimerkiksi esihenkilön ja johdettavan välinen suhde, johtamistyyli sekä 

esihenkilön sukupuoli voivat vaikuttaa siihen, seuraako vihan tunteen ilmauksesta 

positiivisia vai negatiivisia asioita. (Gooty et al. 2010, 993)  

 

Vuorovaikutuksella tunteiden johtamisen keinona on myös monia seurauksia. Läpi 

organisaatiotasojen leikkaavalla johdonmukaisella viestinnällä on tutkittu olevan 

suora yhteys organisaation positiivisen tunnekulttuurin rakentumisen kanssa. 
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Esihenkilön taholta koettu lämmin, ystävällinen, myötätuntoinen, ymmärtävä ja vil-

pitön viestintä täyttävät tarpeen tulla kuulluksi ja arvostetuksi, mikä lisää onnellisuu-

den, toverillisen rakkauden, ylpeyden ja kiitollisuuden tunteita johdettavissa. (Men 

& Yue 2019, 8) Toisaalta tehoton tai asiaton kommunikaatio, kuten asioiden kerto-

matta jättäminen tai tyly käytös asioista kertomisen yhteydessä, aiheuttaa runsaasti 

negatiivisia tunteita (Dasborough 2006, 172). Myös yksittäisen esihenkilön viestin-

tätaidot vaikuttavat johdettavan tunnekokemuksiin. Jos esihenkilön viestintätaidot 

ovat heikot, syntyy negatiivisia tunteita. Jos johdettavan ja esihenkilön välinen 

suhde on hyvä, voi sillä kuitenkin hiukan paikata heikon viestinnän aiheuttamia ne-

gatiivisia kokemuksia. Lisäksi johdettavan persoona vaikuttaa siihen, kuinka nega-

tiivisia tunteita heikko viestintä esihenkilön suunnalta aiheuttaa. (Sniderman et al. 

2016) Myös sillä, minkälaisista asioista keskustellaan, on merkitystä. Sellaisessa 

työyhteisössä, jossa keskustellaan positiivisista asioista, on havaittu vähemmän 

työuupumusta. Jos keskusteluiden sävy on empaattinen ja työkaverin tunteita ja 

ajatuksia huomioiva, edistää se myös yksilön onnistumisen tunnetta. (Zellars & Per-

rewé 2001, 465)  

 

Myös esihenkilön huumorinkäyttö on yhteydessä johdettavien parempaan työsuori-

tukseen, tyytyväisyyteen, kokemukseen esihenkilön suoriutumisesta tehtävässään, 

tyytyväisyyteen esihenkilöä kohtaan ja tiimin yhteisöllisyyden kokemuksiin. Onnis-

tuneen huumorinkäytön hyötyjä ovat esimerkiksi hyvä fyysinen ja henkinen terveys, 

työn aiheuttaman stressin vaikutusten lieveneminen sekä työn toimivuuden parane-

minen. Toisin sanoen, jos työyhteisössä on toimivaa huumoria, voi organisaatio hyö-

tyä siitä esimerkiksi alentuneiden sairauspoissaolokustannusten, työuupumuksen 

vähenemisen, terveempien työntekijöiden ja paremman pysyvyyden muodoissa. Li-

säksi on havaittu, että jos esihenkilö käyttää positiivista huumoria johtaessaan tiimi-

ään, sai se aikaan työsuorituksen ja tyytyväisyyden nousun, vaihtuvuuden vähene-

misen, parannuksia tiimin yhteisöllisyydessä sekä johdettavien näkemyksissä esi-

henkilön tehokkuutta kohtaan. (Mesmer-Magnus, Glew & Viswesvaran 2012, 155 & 

175) 

 

Kuva 4 havainnollistaa tunteiden johtamisen moninaisia seurauksia erään kattavan 

tunteiden johtamisen mallin avulla. Seuraukset on eroteltu kuvasta tummemmalla 
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taustavärillä. Onnistuessaan tunteiden johtaminen lisää tämän mallin mukaan esi-

merkiksi yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, psykologista turvallisuutta, hyviä suh-

teita esihenkilön ja johdettavien välillä, suoritustasoa, positiivisen organisaatiokan-

salaisuuden ilmenemistä, luottamusta, sopeutumista muutoksiin sekä sitoutumista 

ja tyytyväisyyttä organisaatiota kohtaan. Lisäksi se voi vähentää vaihtuvuutta, hai-

tallista käyttäytymistä ja asennetta sekä työuupumusta ja työkuormaa. (Kaplan et 

al. 2014) Malliin palataan sen muiden osa-alueiden osalta luvussa 3.3, jossa esitel-

lään erilaisia käytännön tapoja johtaa tunteita.  

 

 

 

KUVA 4. Tunteiden johtamisen seuraukset tunteiden johtamisen mallissa  
(mukaillen Kaplan et al. 2014) 
 
 

Taulukkoon 1 on koottu tässä luvussa läpikäydyt tunteiden johtamisen seuraukset 

eri tutkijoiden tutkimuslöydösten mukaan jaoteltuna. Taulukon avulla havainnolliste-

taan aiemmissa tutkimuksissa löydettyjen runsaiden tunteiden johtamisen seuraus-

ten kirjo.  
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TAULUKKO 1. Tunteiden johtamisen seurauksia 

Tunteiden johtamisen seurauksia Lähteet 

• Lupa tunteiden ilmaisuun 

• Psykologinen turvallisuus 

• Kyky vastaanottaa palautetta 

• Positiivinen puheensävy 

• Samankaltaiset ajattelumallit 

• Sopeutuvaisuus 

• Työmotivaatio 

• Käytös ja konfliktit 

Kaplan et al. 2014 

• Yhteisöllisyys ja tuki 

• Vaihtuvuus 

Kaplan et al. 2014,  

Mesmer-Magnus et al. 2012 

• Yhteenkuuluvuuden kokemukset Maslach et al. 2001,  

Kaplan et al. 2014 

• Suoritustason muutokset Van Knippenberg et al. 2007, Ka-

plan et al. 2014, Gooty et al. 

2010, Mesmer-Magnus et al. 

2012 

• Hyvät suhteet esihenkilöön 

• Halukkuus lähestyä esihenkilöä 

Gooty et al. 2010,  

Kaplan et al. 2014,  

Van Knippenberg et al. 2007 

• Luottamus esihenkilöön 

• Tyytyväisyys ja sitoutuminen organi-

saatioon 

• Organisaatiokansalaisuuden osoituk-

set 

Van Knippenberg et al. 2007, Ka-

plan et al. 2014 

• Tunneilmaston ja tunnekulttuurin 

muutokset 

• Muutokset asenteessa ja käytök-

sessä 

Dasborough 2006, Maslach et al. 

2001, Barsade & O’Neill 2014, 

Sniderman et al. 2016, Zellars & 

Perrewé 2001  

• Työhyvinvointi ja terveys Maslach et al. 2001, Zellars & 

Perrewé 2001, Deelstra et al. 

2003, Scott et al. 2010, Mesmer-

Magnus et al. 2012 

 

3 TUNTEIDEN JOHTAMINEN 

 

Luvussa kaksi perusteltiin tunteiden merkitystä osana työelämää selvittäen, miten 

tunteet ovat osa ihmisen kokonaisuutta ja millä tavoin ne ilmenevät työyhteisöissä. 

Tässä luvussa keskustellaan tarkemmin tunteiden johtamisesta työyhteisössä. 
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Ensimmäisessä pääluvussa selvitetään, mitä tunteiden johtamisella tarkoitetaan. 

Toinen pääluku pyrkii kuvaamaan tunteiden johtajan kyvykkyyksiä ja niiden merki-

tystä tunteiden johtamiseen. Sen kolmessa alaluvussa tutustutaan tunneälyyn, tun-

teiden tarttumiseen sekä tunnetyöhön ja tunteiden säätelyyn, jotka ovat tunteiden 

johtamisen tutkimuksen keskeisimpiä tutkimusalueita. Kolmannessa pääluvussa tu-

tustutaan erilaisiin tutkimuksissa raportoituihin tapoihin hyödyntää näitä kolmea kes-

keistä tunteiden johtamisen kyvykkyyttä käytännön toimenpiteiksi johdettaessa tun-

teita työyhteisössä. Viimeisessä pääluvussa rakennetaan tutkielman teoriataustasta 

tunteiden johtamisen viitekehys.   

 

3.1 Mitä tunteiden johtaminen on? 

 

Työelämän muutosten ollessa nopeita, on esihenkilön taitava tunteiden johtaminen 

keskeisessä roolissa positiivisen tunneilmapiirin rakentamisessa, joka puolestaan 

voi eri tavoin vaikuttaa organisaation menestykseen. Johtajilla onkin useita erilaisia 

tunteiden johtamiseen liittyviä vastuita. Heidän tulee pystyä johtamaan omia tuntei-

taan ja ilmaista niitä tilanteeseen sopivalla tavalla, heidän tulee ottaa tunteensa huo-

mioon tehdessään päätöksiä ja ymmärtää tunteidensa vaikutukset päätösten laa-

tuun. Heidän tulee selviytyä erilaisista negatiivisia tunteita herättävistä tapahtumista 

ja pysyä tyynenä. Lisäksi heidän tulee pystyä käsittelemään myös johdettaviensa 

tunteita, eli johtaa heidän tunteitaan. (Brotheridge & Lee 2008, 114)  

 

Tunteiden johtamisella tarkoitetaan prosessia, jolla yksilö aktiivisesti pyrkii säätele-

mään omia tunteitaan ja siten vaikuttamaan siihen, miten nämä tunteet muille näyt-

täytyvät. Hyvä omien tunteidensa johtaja pystyy hillitsemään tunteitaan ja pysymään 

tyynenä, kun taas heikompi tunteiden johtaja ei tällaiseen itsehillintään pysty. 

(Tucker et al. 2018, 17) Kaplan et al. (2014) lisäävät tunteiden johtamisen määritel-

mään vielä tavoitteen saavuttaa sen avulla organisaation asettamat tavoitteet. Hy-

vät tunteiden johtamisen taidot auttavat hyvien suhteiden rakentamisessa työyhtei-

sössä, mikä tekee siitä tärkeän johtamistaidon. Esihenkilö, joka pystyy johtamaan 

omia tunteitaan onnistuneesti, pystyy auttamaan myös johdettaviaan kohtaamaan 

omia tunteitaan (Tucker et al. 2018, 17). Johtaakseen muiden tunteita, tulee esihen-

kilön kyetä hallitsemaan myös omia tunteitaan välttääkseen ei-toivottujen tunteiden 
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siirtymisen johdettavilleen. Parhaimmillaan esihenkilön omien tunteiden säätely ja 

toivottujen tunnetilojen välittäminen johdettaville parantaa johdettavien työhyvin-

vointia ja sitä kautta esimerkiksi asiakaspalvelua ja organisaation tehokkuutta. 

(Humphrey et al. 2015, 764)  

 

Tunteita johtamalla esihenkilön on mahdollista vaikuttaa siihen, muodostuuko hä-

nen johdettavilleen positiivisia vai negatiivisia muistijälkiä esimerkiksi huomioimalla 

johdettaviensa yksilöllisiä saavutuksia, viestimällä avoimesti, antamalla vastuuta, 

kunnioittamalla heitä sekä auttamalla heitä hyödyntämään kykyjään ja osaamistaan. 

Samalla he herättävät johdettavissaan luottamusta, arvostusta ja positiivisia tun-

teita, jotka puolestaan vaikuttavat organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. (Das-

borough 2006, 174–176)   

 

Kuvassa 5 avataan esihenkilön käyttäytymisen välistä yhteyttä johdettavan käytök-

seen. Tässä mallissa yhteys lähtee rakentumaan jostakin tilanteesta organisaa-

tiossa, esimerkiksi muutoksesta. Muutos saa esihenkilön käyttäytymään tavalla, 

joka herättää johdettavissa joko positiivisen tai negatiivisen tunnereaktion. Johdet-

tavan lopullinen käytös riippuu siitä, millä tavalla hän suhtautuu omaa esihenkilöään 

kohtaan. (Dasborough 2006, 166) 

 

KUVA 5. Esihenkilön käyttäytyminen johdettavien toiminnan moottorina (Dasbo-

rough 2006, 166)  

 

Kuva 6 puolestaan esittää edellistä yksityiskohtaisemman mallin kuvata johtami-

seen liittyviä tunnepitoisia elementtejä. Mallissa erilaiset tapahtumat yhdessä orga-

nisaation muovaamien tunteiden ilmaisuun liittyvien käytäntöjen kanssa saavat esi-

henkilössä aikaan hänen aiempaan kokemukseensa perustuen tunteita, tunnesää-

telyä ja tunteiden ilmaisua. Nämä ilmaisut puolestaan tarttuvat eteenpäin 
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johdettaviin vaikuttaen heidän tunteisiinsa ja sitä kautta esimerkiksi heidän hyvin-

vointiinsa, käytökseensä, tunneilmapiiriin, johtamisen tehokkuuteen ja organisaa-

tion tulokseen. (Brotheridge et al. 2008, 109) 

 

KUVA 6. Tunteet osana johtamistyötä (Brotheridge et al. 2008, 109) 

 

Esihenkilön osoittama tuki auttaa johdettavaa parhaiten silloin, kun esihenkilö pys-

tyy itse hillitsemään omien negatiivisten tunteidensa näyttämisen ulospäin. Jos esi-

henkilö näyttää stressaavassa tilanteessa johdettavalle negatiiviset tunteensa, se 

vain lisää johdettavan kokemaa stressiä. Onnistuakseen johdettavansa tunteiden 

johtamisessa, tulee esihenkilön myös osoittaa jollakin konkreettisella tavalla tu-

kensa johdettavalleen. Pelkkä esihenkilön kyvykkyys johtaa omia tunteitaan ei riitä 

hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos esihenkilö ei osoita tukea ja näyttää avoi-

mesti kaikki tunteensa, saa se johdettavissa aikaan stressiä roolista riippumatta. 

(Tucker et al. 2018, 29) 

 

3.2 Tunteiden johtajan kyvykkyydet 

 

Tässä luvussa tutustutaan tunteiden johtajan kyvykkyyksiin. Lukuun on valittu tun-

teiden johtamisen tutkimuksen keskeisimmät kyvykkyydet, jotka ovat tunneäly, kyky 

hyödyntää tunteiden tarttumista, tunnetyötä sekä tunteiden säätelyä. Nämä kyvyk-

kyydet auttavat esihenkilöä johtamaan tunteita myös käytännön tasolla. 

 

3.2.1 Tunneäly 

 

Tunneälytutkimuksen pioneereina pidetään Saloveyta ja Mayeria, jotka kehittivät 
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1990-luvun alussa nykyisin tunnetun tunneäly-konseptin. Tunneälyn tutkimista on 

sittemmin jatkanut erityisesti Daniel Goleman (Goleman & Kankaanpää 1997; Go-

leman 1999). Mayer ja Salovey (1993) esittivät ensimmäisen versionsa tunneäly-

mallistaan jo vuonna 1990. Mallia on päivitetty tutkimuksen lisääntyessä. Alla on 

esitelty vuonna 2016 julkaistu neljän kohdan kokonaisuus tunneälykkyyden ulottu-

vuuksista (Mayer, Caruso & Salovey 2016, 294). 

  

1. Kyky tunnistaa sekä omia tunteita, että tunteita ihmisten kasvojen ilmeiden 

perusteella sekä kuvista, erottaa teeskentely aidoista tunteista, ilmaista tun-

teita asianmukaisesti. 

2. Kyky hyödyntää tunteiden välittämää tietoa ajattelun laajentamiseen, asettua 

toisen asemaan, käyttää tunteita arvioinnin ja muistin tukena. 

3. Kyky ymmärtää ja tunnistaa monimutkaisiakin tunteita, tunteita erilaisissa 

kulttuureissa ja tunnistaa tilanteet, joissa tunteita todennäköisesti herää. 

4. Kyky johtaa sekä omia että muiden tunteita haluttujen tavoitteiden saavutta-

miseksi, vaikuttaa tunteiden intensiteettiin ja vastaanottaa epämiellyttäviäkin 

tunteita tarpeen niin vaatiessa. 

 

Goleman (1999, 42–43) puolestaan jakaa työpaikalla hyödyllisen tunneälyn koko-

naisuuden viiteen osa-alueeseen, jotka on listattu ja kuvattu lyhyesti alla.  

 

1. Itsetuntemus, joka tarkoittaa esimerkiksi omien tunnetilojen ja tunteiden vai-

kutusten, voimavarojen ja omien rajojen ja vahvuuksien, sekä mieltymysten 

tunnistamista ja ymmärtämistä.  

2. Itsehallinta, jolla tarkoitetaan tunteiden säätelyä, kuten mielitekojen hallintaa, 

voimavarojen säätelyä, kykyä sopeutua muutoksiin ja vastuun kantoa 

omasta toiminnasta.  

3. Motivoituminen, joka pitää sisällään sellaiset ominaisuudet, jotka auttavat ih-

mistä saavuttamaan tavoitteensa.  

4. Empatia, joka tarkoittaa kykyä ymmärtää muiden tunteita, näkökulmia ja tar-

peita, erilaisten ominaisuuksien hyväksymistä ja ymmärtämistä sekä kykyä 

tunnistaa laajemmin tunneilmapiiri.    

5. Sosiaaliset kyvyt, jolla tarkoitetaan taitoa vaikuttaa ja saada aikaan haluttuja 
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reaktioita muissa esimerkiksi ristiriitoja ratkaisemalla, työpaikan hyvistä suh-

teista huolehtimalla ja hedelmällistä yhteistyötä ylläpitämällä.  

 

Nämä kaksi edellä kuvattua mallia on jaoteltu rinnakkain oheiseen taulukkoon 2. 

Kun mallit ovat rinnakkain, on helppo havaita niissä olevan paljon samaa. Kumman-

kin mallin osa-alueet on ryhmitelty taulukossa siten, että samankaltaiset osa-alueet 

ovat rinnakkain. Taulukon yhteenveto osoittaa, että tunneälyn kokonaisuuden muo-

toilu riippuu lähinnä tutkijoiden mieltymyksistä jaotella ja nimetä tunneälyn osa-alu-

eita, vaikka keskeiset osa-alueet ovatkin sisällöltään hyvin samankaltaisia. 

 

TAULUKKO 2. Tunneälyn osa-alueet kahden eri mallin mukaisesti jaoteltuna (Go-
leman 1999, Mayer & Caruso 2016) 
 

Tunneälyn osa-alueet 

Mayer & Caruso (2016) Goleman (1999) 

1. Kyky tunnistaa sekä omia, että mui-

den tunteita ja ilmaista tunteita asi-

anmukaisesti. 

1. Kyky tunnistaa omia tunteita ja nii-

den vaikutuksia.   

2. Kyky säädellä omia tunteita.  

2. Kyky hyödyntää tunteiden välittä-

mää tietoa ja asettua toisen ase-

maan.  

3. Kykyä motivoitua saavuttaakseen 

omat tavoitteensa.  

3. Kyky ymmärtää ja tunnistaa moni-

mutkaisiakin tunteita erilaisissa ti-

lanteissa.   

4. Kyky ymmärtää muiden tunteita, nä-

kökulmia ja tarpeita niin yksilö- kuin 

organisaatiotasollakin. 

4. Kyky johtaa sekä omia että muiden 

tunteita.  

5. Kyky vaikuttaa ja saada aikaan ha-

luttuja reaktioita muissa.  

 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että tunneälyllä tarkoitetaan henkilön kykyä tulkita ja 

hyödyntää tunteita ja niistä saatavaa tietoa sekä tunnistaa erilaisia tunteita esimer-

kiksi kasvonilmeiden ja äänensävyjen perusteella. Tunneälykäs henkilö pystyy il-

maisemaan myös omia tunteitaan ja ymmärtää tunteiden vaikutuksen ihmisten käyt-

täytymiseen. Lisäksi tunneälykäs henkilö pystyy johtamaan sekä omia että muiden 

tunteita saadakseen aikaan toivottuja tunnetiloja sekä itsessään että muissa, ja 

omaa tarvittavaa kyvykkyyttä oppia edellä kuvattuja tunnetaidoksi kutsuttuja taitoja, 
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jotka ovat tärkeässä roolissa työelämässäkin. (Mayer et al. 2016, 296; Goleman 

1999, 40) 

 

Riggio ja Reichard (2008) täydentävät tunneälyn mallia vielä sosiaalisten kyvyk-

kyyksien ulottuvuudella, jota kutsutaan sosiaaliseksi älykkyydeksi. Sosiaalinen älyk-

kyys pitää sisällään kyvykkyyden sanalliseen, muita osallistavaan kommunikointiin, 

kuuntelemisen taidon, tilannetajun, sosiaalisten sääntöjen ymmärryksen sekä kyvyn 

mukautua vuorovaikutustilanteissa. Yhdessä tunneälykkyyden kanssa nämä muo-

dostavat tehokkaan, tunneälykkään ja sosiaalisesti älykkään johtamiskyvykkyyksien 

kokonaisuuden. Riggion ja Reichardin tunneälyn ja sosiaalisen älykkyyden mallin 

elementit on esitelty taulukossa 3.  

 

TAULUKKO 3. Tunneälykkään ja sosiaalisesti älykkään johtamisen kyvykkyydet 
(Riggio & Reichard 2008) 
 

Tunneäly Sosiaalinen älykkyys 

Kyky kommunikoida sanattomasti Kyky kommunikoida sanoin ja osallistaa 

toiset sosiaaliseen kanssakäymiseen 

Muiden sanattoman vuorovaikutuksen 

havaitseminen ja tulkitseminen 

Kuuntelemisen ja tilanteiden lukutaito, 

ymmärrys sosiaalisista säännöistä 

Sanattoman, emotionaalisen vuorovai-

kutuksen säätely 

Tilannetaju ja kyky mukautua vuorovai-

kutustilanteissa  

 
 

Tuoreessa tutkimuksessa (Hökkä, Ikävalko, Paloniemi, Vähäsantanen & Nordling 

2020, 69) on käsitteellistetty edellä kuvatun kaltaisia kyvykkyyksiä tunnetoimijuu-

deksi. Sillä tarkoitetaan sekä omien että muiden tunteiden tiedostamista, ymmärtä-

mistä ja huomioonottamista. Lisäksi se pitää sisällään sekä omien että muiden tun-

teisiin tai työyhteisön tunneilmastoon vaikuttamista.  

 

Tunneälykkäät henkilöt hakeutuvat tyypillisesti sosiaalista kanssakäymistä vaativiin 

työtehtäviin (kuten johtotehtäviin), joissa tarvitaan avoimuutta ja sopeutuvuutta eri-

laisiin tilanteisiin. Korkean tunneälykkyyden omaavat henkilöt vaikuttavat siten myös 

työpaikan hyvinvointiin. (Mayer, Salovey & Caruso 2004, 210; Mayer & Salovey 

1993, 440) Tunneälykkäästä johtamistavasta on hyötyä myös esihenkilölle itselleen. 
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Esihenkilö, jonka johdettavat pitävät häntä empaattisena, arvioidaan myös oman 

esihenkilönsä toimesta paremmaksi suoriutujaksi (Sadri 2011, 818). Vastaavanlai-

sia tutkimustuloksia saivat myös Rosete ja Giarrochi (2005, 396) sekä Edelman ja 

van Knippenberg (2018, 600), jotka tutkimuksissaan selvittivät, että tunneäly ja eri-

tyisesti kyky tunnistaa muiden tunteita ennustivat johtamisen vaikuttavuutta sekä 

johdettavien että oman esihenkilön näkökulmasta. Positiivisia tunteita ilmaisevat 

esihenkilöt nähdään vaikuttavampina ja luotettavampina johtajina ja heidän ai-

keensa vilpittömämpinä kuin negatiivisia tunteita ilmaisevilla johtajilla (Eberly & 

Fong 2013, 708; Caza, Zhang, Wang & Bai 2015, 528). Tunneälykkyydeltään vah-

vat esihenkilöt luovat myös parempaa ilmapiiriä organisaatioonsa (Momeni 2009, 

46). Tunneälykäs esihenkilö on ominaisuuksiltaan taitava tunteiden johtaja ja siten 

tunneäly on yksi keskeisimpiä onnistuneen tunteiden johtamisen kokonaisuuden 

elementtejä. Tunneäly selittää Golemanin (1999, 50) mukaan jopa 90 % tutkittujen 

johtajien menestyksestä. Hyvä uutinen tunnetaitojensa kehittämisestä kiinnostu-

neelle esihenkilölle on, että tunneäly on opittavissa oleva, jatkuvasti kehittyvä taito, 

joka auttaa esihenkilöä johtamaan tunteita työyhteisössään onnistuneesti (Goleman 

1999, 20). 

 

3.2.2 Tunteiden tarttuminen 

 

Tunteet eivät ole vain niiden kokijan omaisuutta, vaan ne siirtyvät myös hänen vai-

kutuspiirissään oleville, yhtä lailla ryhmässä kuin yhdeltä henkilöltä toiselle (Totter-

dell, Kellett, Teuchmann & Briner 1998, 1504). Tätä kutsutaan tunteiden tarttu-

miseksi. Tunteet voivat tarttua lähes automaattisesti ulkoisten tunneilmaisujen mat-

kimisen kautta. Tunne voi tarttua myös automaattista tarttumista säädellymmän pro-

sessin avulla, jossa omaa reaktiota toisen tunnetilaan voi säädellä omiin kokemuk-

siinsa peilaten. Tunteiden tarttumisen mekanismit eivät ole kuitenkaan aina niin suo-

raviivaisia. Yksilölliset erot herkkyydessä ja luonteenpiirteissä vaikuttavat siihen, 

kuinka helposti tai vaikeasti muiden tunnetilat tarttuvat ihmisestä toiseen. Tämän 

lisäksi myös ihmisten välinen kanssakäyminen vaikuttaa siihen, tarttuvatko tunteet 

vaiko eivät. Joidenkin välillä ne tarttuvat helposti, kun taas joidenkin toisten tunteet 

eivät tartu niin helposti. (Tee 2015, 664) Tunteet voivat tarttua myös pelkästään 

kuulemalla toisen ihmisen äänen tietämättä, mikä hänen tunnetilansa parhaillaan 
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on, kuuntelematta mitä hän oikeastaan sanoo tai haluamatta edes antaa toisen ih-

misen tunteiden vaikuttaa itseensä (Neumann & Strack 2000, 221). Sekä negatiivi-

set, että positiiviset tunteet tarttuvat. Positiivisten tunteiden tarttumiselle muihin on 

löydetty positiivisia vaikutuksia esimerkiksi yhteistyöhön, konfliktien hallintaan sekä 

arvioihin annetuista tehtävistä suoriutumisesta. (Barsade 2002, 667–668)  

 

Kuten yllä on todettu, tunteiden tarttumiseen liittyy myös matkiminen. Erään tutki-

muksen (Stel & Vonk 2010, 311) mukaan koehenkilöt, jotka matkivat alitajuisesti 

toisiaan ollessaan vuorovaikutuksessa, kokivat kanssakäymisen olleen sujuvaa. Li-

säksi he kokivat lähentyneensä toisiaan. Esihenkilön onkin tärkeää tunnistaa ja ym-

märtää, että hänellä on mahdollisuus omalla olemuksellaan ja toiminnallaan vaikut-

taa johdettaviensa ja koko tiimin tunteisiin ja tunneilmapiiriin ja siten vaikuttaa myös 

tiimin suorituskykyyn (Sy et al. 2013, 138; Pirola-Merlo et al. 2002). Useita eri tutki-

muksia kartoittaneen katsauksen (Gooty et al. 2010, 989) mukaan todisteet erityi-

sesti esihenkilön positiivisten tunteiden hyödyllisistä vaikutuksista ovat selkeät. Kat-

saukseen listattuja, eri tutkimuksissa löydettyjä vaikutuksia ovat esimerkiksi yhteis-

hyödyllisen käyttäytymisen kasvu, koko työyhteisön positiivisten tunteiden kasvu, 

suoritustason nousu, konfliktien määrän väheneminen ja parempi yhteistyö työteh-

tävien hoitamisessa.  

 

Tunteet tarttuvat tittelistä riippumatta. Tunteet tarttuvatkin yhtä lailla esihenkilöstä 

johdettaviin, kuin toisinkin päin, ja myös johdettavien välillä. Tunteet tarttuvat tehok-

kaammin esihenkilöstä johdettaviin kuin päinvastoin. Se, kenellä on hierarkiassa 

enemmän valtaa, tartuttaa siis omat tunteensa helpommin eteenpäin heille, kenellä 

on vähemmän valtaa. Työelämässä tämä tyypillisesti tarkoittaa perinteistä hierark-

kista esihenkilö-johdettava suhdetta. Johdettavat tulkitsevat esihenkilönsä negatii-

viset tunteet merkiksi siitä, että he eivät ole suoriutuneet riittävän hyvin, jonka vuoksi 

vauhtia täytyy lisätä. Esihenkilön positiiviset tunteet puolestaan viestivät, että hän 

on tyytyväinen suoritustasoon. (Sy, Côté & Saavedra 2005, 302–303; Johnson 

2009) Esihenkilön onnellisuus voi tilanteesta riippuen vaikuttaa positiivisesti myös 

johdettavien luovuuteen, kun taas suru voi vaikuttaa positiivisesti analyyttiseen suo-

ritukseen (Visser, van Knippenberg, Van Kleef & Wisse 2013, 178).  
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Esihenkilön on tärkeää pyrkiä ilmaisemaan ja siten tartuttamaan johdettavilleen sel-

laisia tunnetiloja, jotka parhaimmillaan siirtyvät koko ryhmälle. Esimerkiksi ilo ryh-

män onnistumisesta leviää tyypillisesti koko ryhmän jäsenten keskuudessa. Tällai-

set ryhmässä leviävät positiiviset tunnetilat aikaansaavat organisaatiota hyödyttä-

vää toimintaa ryhmän jäsenten keskuudessa. Syntyäkseen tällainen tunteiden siir-

tyminen esihenkilöstä koko ryhmään tarvitsee yhteisen ryhmän jäsenyyden sekä 

ryhmän jäsenten identifioitumisen tämän ryhmän jäseniksi. (van Knippenberg & 

Hogg 2003, 282) Yhdessä koettu tunne luo myös solidaarisuutta, auttaa muovaa-

maan ryhmän identiteettiä sekä ohjaa ryhmän toimintaa samaan suuntaan (Tee 

2015, 664). 

 

Negatiivisista tunteista organisaatiossa tulee helposti itseään ruokkiva kierre. Jos 

esimerkiksi yksi tai useampi johdettava tuntee jotakin negatiivista tunnetta esihen-

kilöä kohtaan, tarttuvat tällaiset tunteet helposti myös muihin ja leviävät pahimmil-

laan koko organisaatioon. Näin voi tapahtua, vaikka esihenkilöllä olisi huonot suh-

teet vain yhteen johdettavaansa. Tällainen kollektiivinen negatiivinen tunneilmapiiri 

esihenkilöä kohtaan vaikuttaa esihenkilön ja johdettavien välisten suhteiden ja luot-

tamuksen laatua heikentävästi, jopa heidän osaltaan, jotka alun perin eivät tunte-

neet mitään negatiivista esihenkilöä kohtaan. Yksittäisen esihenkilön aiheuttamat 

negatiiviset tunteet johdettavissa saattavat johtaa myös laajempaan negatiivisten 

tunteiden kokemukseen useita tai jopa kaikkia johtajia kohtaan organisaatiossa. 

(Dasborough, Ashkanasy, Tee & Tse 2009, 575–577 & 582–583) 

 

Esihenkilön on hyvä huomioida, että hänen osoittamansa positiiviset tunteet eivät 

välttämättä aina johda johdettavissa positiivisiin tunteisiin, vaan ne saattavat jois-

sain tilanteissa aiheuttaa negatiivisen vastareaktion. Esihenkilön taitoihin kuuluukin 

tietää, minkälaisia tunteita missäkin tilanteissa kannattaa eri johdettavien kanssa 

käyttää haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Esihenkilön tulee räätälöidä omia 

tunteitaan johdettavien tunteiden ja muiden tilannetekijöiden mukaisesti. Tätä tun-

teiden räätälöintiä kutsutaan myös niin sanotuksi tunnetyöksi (Connelly & Ruark 

2010, 757), josta kerrotaan lisää seuraavassa alaluvussa. 
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3.2.3 Tunnetyö ja tunteiden säätely 

 

Jo 80-luvun lopussa Rafaeli ja Sutton (1989) kirjoittivat tutkimusartikkelissaan siitä, 

kuinka ihmisten todelliset tunteet työpaikalla, erilaisissa kohtaamisissa eri sidosryh-

mien kanssa, saattavat olla aivan erilaisia kuin mitä he ulospäin pyrkivät esittämään. 

Esimerkiksi asiakaspalveluammatissa oleva henkilö saattaa hymyillä jokaiselle koh-

taamalleen asiakkaalle, mutta hymy ei välttämättä ole aito. Ihmiset oppivat esittä-

mään töissä niitä tunteita ja tunteiden ilmentymiä esimerkiksi kasvojen ilmeiden vä-

lityksellä, joita he ajattelevat heiltä odotettavan tai joita tyypillisesti työpaikalla on 

totuttu näkemään tai jopa vaadittu. Ihmisen tunnetila saattaa myös muuttua sen mu-

kaisesti, miten jokin asia hänelle esitetään. Tätä kutsutaan tunnetyöksi. (Humphrey 

2012, 741) Tunnetyön rinnalla käytetään myös termiä tunnesäätely, joka tarkoittaa 

yksilön kyvykkyyttä säädellä tunneilmaisujaan. Erään tuoreen tulkinnan (Grandey & 

Melloy 2017) mukaan tunnetyö ja tunnesäätely ovat itse asiassa samantyyppisiä 

ilmiöitä, vaikka niitä on tyypillisesti tutkittu erikseen.  

 

Tunnetyö jaetaan tyypillisesti kahteen eri tasoon, pinnalliseen ja syvälliseen tasoon. 

Lisäksi tunnistetaan kolmas, mutta vielä vähemmän tutkittu, aidon tunnetyön taso. 

Pinnallinen tunnetyö tarkoittaa tasoa, jossa yksilö säätelee esimerkiksi kasvojen il-

meitään tai muita ulkoisia merkkejä tunnetilasta ja näyttelee sopivaksi arvioimaansa 

tunnetta. Toisella tasolla, syvällisellä tunnetyöllä, tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö 

pystyy säätelemään tunteitaan siten, että hän kykenee tuntemaan tilanteeseen so-

pivaa tunnetta, ei vain esittämään pelkkiä ulkoisia tunteen tunnistamiseen liitettäviä 

merkkejä. Tunnetyön toinen taso, syvällinen tunnetyö, on yleensä hyödyllistä koki-

jalleen. Tämä tunnetyön muoto ei myöskään ole kokijansa työhyvinvoinnin kannalta 

niin haitallista kuin pinnallinen tunnetyö, jossa tunteita joutuu näyttelemään. Syväl-

linen tunnetyö aikaansaa myös työtyytyväisyyttä, sitoutumista organisaatioon, pa-

rempaa työsuoritusta sekä asiakastyytyväisyyttä. Edellä mainittujen lisäksi on työ-

hyvinvoinnin kannalta hyödyllistä, jos ihminen ja hänen työtehtävänsä sopivat toisil-

leen. Kolmannella, aidon tunnetyön tasolla, yksilö tuntee aitoja tunteita ilman tar-

vetta teeskennellä sopivaa tunnetta tai tunneilmaisuja. (Grandey 2000, 97; Humph-

rey et al. 2015, 749)  
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Vaikka tunnetyön käyttäminen vaikuttaa yleensä positiivisesti organisaation suori-

tukseen, sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden terveydentilaan. 

Esimerkiksi erään puhelinkeskuksen työntekijöiden keskuudessa tehdyn tutkimuk-

sen mukaan pinnallisen tunnetyön käytöllä oli yhteys organisaation tulokseen ja 

työssä suoriutumiseen, mutta erityisesti pinnallista tunnetyötä käyttäneet työntekijät 

kokivat tunneperäistä uupumusta syvällistä tunnetyötä käyttäviä useammin. (Good-

win 2011, 538; Grandey 2000, 108) Toisin kuin Goodwinin (2011) tutkimuksessa, 

Grandeyn löydökset antavat ymmärtää, että myös syvällistä tunnetyötä tekevät 

saattavat uupua, vetäytyä tai kokea negatiivista asennetta työtään kohtaan. Gran-

deyn tutkimuksessa myös yksilöön liittyvät tekijät, kuten persoonallisuus ja suku-

puoli, vaikuttivat yksilön kokemiin tunnetyön seurauksiin. Esimerkiksi naiset ja tun-

neilmaisultaan vahvat yksilöt tekevät enemmän tunnetyötä ja siten sen vaikutukset-

kin ovat laajempia. Jos yksilö saa esihenkilöltään laajalti tukea työssään, ovat run-

saankin tunnetyön vaikutukset pienempiä, sillä saatu tuki pienentää tunnetyön uu-

vuttavia vaikutuksia. (Grandey 2000, 107–108) Tunnetyön hyötyjen syntymistä 

edesauttavat myös organisaation autonomia sekä positiivisiin tunneilmaisuihin kan-

nustavat sosiaaliset säännöt (Humphrey et al. 2015, 749). 

 

Tunnetyö on läsnä myös esihenkilön arjessa heidän hyödyntäessään tunnetyötä 

halutessaan vaikuttaa johdettaviensa mielialoihin ja tunteisiin. Tunnetyön avulla esi-

henkilö voi luoda parempia suhteita johdettaviinsa. (Humphrey 2012, 741) Esihen-

kilöt, jotka onnistuvat tässä, ovat merkittävästi muita johtajia tehokkaampia. Johta-

jien tunnetyö kuitenkin eroaa perinteisestä asiakaspalvelutyössä suoritetusta tunne-

työstä, jossa tyypillisesti samanlaiset tilanteet toistuvat ja näyteltävät tunteet ovat 

tilanteesta toiseen samankaltaisia. Johtajien tunnetyön skaala on tätä laajempi, sillä 

johdettavien kanssa eteen tulevat tilanteet ovat luonteeltaan vaihtelevia. Näissä ti-

lanteissa tarvitaan harkintaa siitä, mitä tunnetta missäkin tilanteessa on tarpeellista 

osoittaa, jotta haluttu vaikutus, eli tunteiden tarttuminen johdettaviin, saavutetaan. 

Mitä epäaidompia esihenkilön kokemat tunteet ovat, sitä kuormittavampaa tunnetyö 

hänelle on. (Humphrey et al. 2008, 163–164) Toisaalta tällainen pinnallinen, näytel-

tyjä tunteita sisältävä tunnetyö saattaa osoittautua hyödylliseksi tavaksi laimentaa 

johdettavan kokemaa emotionaalista stressiä tunnepitoisen tapahtuman jälkeen, jos 

esihenkilö samalla osoittaa johdettavaa kohtaan empatiaa. Erityisesti 
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kriisitilanteissa tämä yhdistelmä on havaittu toimivaksi tavaksi johtaa tunteita. (Thiel, 

Griffith & Connelly 2015, 5) 

 

Esihenkilöt voivat osoittaa tunteitaan johdettavilleen monin eri tavoin. Esimerkiksi 

hyvin voimakkaiden tunteiden osoittaminen saatetaan kokea innostavuuden sijaan 

epäaitona. Tällöin tunteiden vaikutus johdettaviin on kielteinen. Griffith, Connelly, 

Thiel & Johnson (2015, 513–514) löysivätkin tutkimuksessaan, että esihenkilön esit-

tämien tunteiden tulee vaikuttaa aidoilta ollakseen vaikuttavia. Tunteita tehokkaasti 

johtavan esihenkilön ei siis tarvitse tuoda omia tunteitaan esille erityisesti voimak-

kaasti, vaan tärkeämpää on tunteiden sopivuus käsillä olevaan tilanteeseen. Näin 

ollen esihenkilön on hyvä erottaa kokemansa tunne ja minkälaisen tunteen hän lo-

pulta päättää näyttää muille. Nämä strategiat ja päätös ulospäin näytetystä tun-

teesta muotoutuvat esihenkilön aiemman taustan ja kokemusten perusteella. Hänen 

tietämyksensä työryhmästään, organisaation toimintatavoista ja säännöistä sekä 

johdettavien odotuksista määrittelee, minkälaista strategiaa missäkin tilanteessa on 

hyödyllistä käyttää. Aina esihenkilön toiminta ei kuitenkaan vastaa johdettavan odo-

tuksia, vaikka esihenkilö käyttäytyisikin tilanteen vaatimalla tavalla (Jordan & Linde-

baum 2015, 595). Yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät irtisanomistilanteet ovat hyvä 

esimerkki tällaisesta tilanteesta. Vaikka esihenkilö pyrkisi toimimaan tilanteessa sen 

vaatimalla hienotunteisuudella, saattavat asiasta huolestuneet johdettavat löytää 

esihenkilön toiminnasta moitittavaa.   

 

Tunnetyö saattaa olla esihenkilölle myös raskasta, mikäli hän joutuu usein tilantei-

siin, joissa hän näyttelee tunnetta sen sijaan, että tuntisi niin oikeasti. Tunnetyön 

haittoja ovat esimerkiksi stressi, oman hallinnan tunteen väheneminen ja oman per-

soonan katoamisen kokemukset. (Grandey, Rupp & Brice 2015; Hülsheger & 

Schewe 2011) Näytellyillä tunteilla on vaikutusta myös esihenkilön ja johdettavien 

välisiin suhteisiin. Jos esihenkilö näyttelee tunteensa sellaisille johdettaville, joiden 

kanssa hänellä on hyvät suhteet, suhteen laatu heikkenee. Tuomalla esiin aidot tun-

teensa, työtyytyväisyys paranee jopa sellaisten johdettavien osalta, joiden kanssa 

esihenkilöllä ei ole niin hyviä suhteita. (Fisk & Friesen 2012, 1 & 10) Myös Snider-

man, Fenton-O'Creevy ja Searle (2016, 1084–1085) löysivät tutkimuksessaan tukea 

sille, että hyvät suhteet esihenkilön ja johdettavien välillä vähensivät negatiivisten 
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tunteiden esiintymistä työpaikalla. Organisaatiotasolla hyvät suhteet aikaansaavat 

myös sitoutumista, muiden auttamista ja vähemmän lähtöaikeita toisiin organisaa-

tioihin töihin. Lisäksi tutkimuksen keskeinen löydös oli, että vaikka esihenkilö ei olisi 

kovin hyvä kommunikoimaan, ei sillä ole niin suurta merkitystä, jos esihenkilön ja 

johdettavan välinen suhde on muuten hyvä. Silloin kun negatiivisia tunteita on työ-

yhteisössä vain vähän, on esihenkilönkin helpompi säädellä omia tunteitaan ja siten 

säilyttää rakentava ote johtamisessaan (Collins & Jackson 2015, 386). Nämä löy-

dökset toivottavasti kannustavat esihenkilöitä rakentamaan hyviä suhteita johdetta-

viinsa. 

 

3.3 Tunteiden johtaminen käytännössä 

 

Edellä kuvatut tunneäly, tunteiden tarttuminen sekä tunnetyö ja tunteiden säätely 

auttavat ymmärtämään tunnetaitojen roolia ja merkitystä johtamisessa ja osana esi-

henkilön kyvykkyyksiä. Ne eivät kuitenkaan itsessään vielä anna esihenkilölle kovin 

käytännönläheisiä, konkreettisia keinoja johtaa tunteita työyhteisössään, vaan lä-

hinnä suuntaviivoja siitä, minkälaisia ominaisuuksia esihenkilöllä olisi hyvä olla on-

nistuakseen tunteiden johtajana. Vaikka tunteiden johtamista työyhteisöissä on tut-

kittu monenlaisista näkökulmista, löytyy kirjallisuudesta yllättävän vähän sellaisia 

tutkimuksia, jossa olisi keskitytty tutkimaan ja nimeämään konkreettisia tapoja joh-

taa tunteita työyhteisössä. Dasborough (2006) on tutkimuksessaan listannut muu-

tamia tunteiden johtamisen käytännön tapoja, kuten johdettavien yksilöllisten saa-

vutusten huomioiminen, avoin kommunikaatio, vastuun antaminen, kunnioittaminen 

sekä johdettavien auttaminen hyödyntämään kykyjään ja osaamistaan. Melko kat-

tavat mallit ovat puolestaan koonneet Little (2016) sekä Kaplan et al. (2014). Tässä 

luvussa esitellään nämä kaksi tutkimusta ja niissä nimetyt käytännön tavat johtaa 

tunteita työyhteisössä.   

 

Littlen (2016, 86 & 92) tutkimuksen havainnot antavat viitteitä siitä, että esihenkilön 

käyttämät strategiat, joilla hän pyrkii vaikuttamaan johdettaviensa tunteisiin, vaikut-

tavat osaltaan johdettavan ja esihenkilön välisiin suhteisiin. Little kuvaa tutkimuk-

sessaan neljä käytännön keinoa, joita esihenkilö voi hyödyntää työyhteisönsä tun-

teiden johtamisessa.   
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1. Tilanteen sopeuttaminen 

 

Sopeuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa esihenkilö pyrkii saamaan tilanteesta 

johdettavalle mielekkäämmän poistamalla, muokkaamalla tai muuttamalla tilan-

netta. Jos esimerkiksi johdettava on stressaantunut työnmäärästä, voi esihenkilö 

lieventää johdettavansa stressiä vähentämällä työtehtäviä tai lisätä tehtävään käy-

tettävissä olevaa aikaa. (Little 2016, 85–86) 

 

2. Kognitiivinen muutos 

 

Kognitiivinen muutos tarkoittaa esihenkilön antamaa apua laittaa tilanteet oikeaan 

perspektiiviin ja auttaa johdettavaa näkemään tilanne positiivisemmassa valossa. 

Tässä toimintatavassa negatiivisia tunteita aiheuttavaa tilannetta ei muuteta, muo-

kata tai pyritä poistamaan, vaan johdettavan suhtautumista sitä kohtaan yritetään 

muuttaa. Nämä kaksi ensimmäistä tapaa ovat tyypillisesti johdettavan mielestä po-

sitiivisia toimintamalleja. (Little 2016, 87) 

 

3. Huomion siirtäminen toisaalle 

 

Huomion siirtäminen toisaalle tarkoittaa esihenkilön kykyä saada johdettavan aja-

tukset siirtymään toisaalle käsillä olevasta ongelmasta, jotta positiivisille tunteille 

saadaan tilaa. Huumori on usein käytetty keino tällaiseen. Tämä keino on melko 

neutraali tapa pyrkiä vaikuttamaan johdettavan tunnetilaan. (Little 2016, 87) 

 

4. Tunnereaktion muuttaminen 

 

Tämä keino voi auttaa johdettavaa tukahduttamaan ongelmaan liittyvät negatiiviset 

tunteensa. Esihenkilö voi esimerkiksi kehottaa johdettavaa rauhoittumaan tai otta-

maan rennommin. Tällainen tapa ei kuitenkaan osoita esihenkilöltä kiinnostusta joh-

dettavan tunnetilaa tai sen aiheuttajia kohtaan ja voi siten olla johdettavan mielestä 

jopa negatiivinen toimintatapa. (Little 2016, 87)  

 

Näistä kaksi ensimmäistä saavat johdettavat uskomaan, että esihenkilö on 
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kiinnostunut auttamaan heitä onnistumaan. Myös johdettavan ja esihenkilön välinen 

suhde nähdään näitä keinoja käyttäen parempana. Lisäksi kognitiivinen muutos ja 

sen mukanaan tuomat positiiviset tunteet myös lisäävät työtyytyväisyyttä. Kaksi jäl-

kimmäistä strategiaa eivät puolestaan ole yhtä toimivia. Esihenkilöt eivät pyri vai-

kuttamaan negatiivisia tunteita aiheuttaviin tekijöihin. Esihenkilöllä, joka pyrkii saa-

maan johdettavan tukahduttamaan tunteensa, ei ole niin hyvät suhteet johdetta-

viinsa ja hänen toimintansa tulkitaan niin, ettei esihenkilö vain halua nähdä johdet-

tavien osoittavan negatiivisia tunteita, eikä ole kiinnostunut auttamaan johdettaviaan 

negatiivisten tunteiden käsittelyssä. Tunteiden tukahduttaminen voi johtaa myös 

työtyytyväisyyden laskuun. (Little 2016, 93)  

 

Toisen kattavan tunteiden johtamisen mallin ovat rakentaneet Kaplan et al. (2014, 

567–570). Malli on koottu eri tutkimuksista löytyneiden käytännön tunteiden johta-

misen tapojen pohjalta. Malli on esitelty kuvassa 7. Malli koostuu neljästä osiosta, 

jossa esihenkilön tietämys ja taidot muodostavat ensimmäisen osion. Ilman tämän 

osion ominaisuuksia, ei esihenkilö pystyisi johtamaan tunteita tehokkaasti. Tämä 

osio pitää sisällään luvussa 3.2 esitellyt keskeisimmät esihenkilön kyvykkyydet. Toi-

sessa laatikossa on tämän luvun kannalta keskeisimmät kohdat: kahdeksan käytän-

nön tapaa, joiden avulla esihenkilö voi johtaa tunteita. Näiden välissä on muutamia 

muuttujia, kuten esihenkilön kyky johtaa omia tunteitaan sekä tilannetekijöitä, kuten 

esihenkilön työkuorma tai johdettavan tarpeet, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, 

millä tavalla esihenkilö käyttäytyy, eli johtaa tunteita käytännössä. On helppo ym-

märtää, että stressaantuneena huomaavaisuus tai tahdikas ihmisten välinen vuoro-

vaikutus saattavat kärsiä. Kahdesta viimeisestä laatikosta löytyvät erilaiset seurauk-

set esihenkilön käyttämille tavoille johtaa tunteita. Myös näiden välissä on muuttujia, 

kuten johdettavien asenteet ja johdettavien emotionaalinen mukautuvuus. Näistä 

tekijöistä riippuu, minkälaisia seurauksia esihenkilön tavat johtaa tunteita saavat ai-

kaan. Koska jokainen on yksilö, saattavat esihenkilön tavat sopia yhdelle, mutta är-

syttää toista, jolloin lopputuloksena syntynyt seuraus on erilainen johdettavasta riip-

puen. Näitä tunteiden johtamisen seurauksia käsiteltiin aiemmin luvussa 2.2.3.  
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KUVA 7. Esihenkilön käyttäytyminen tunteiden johtamisen mallissa (mukaillen Kap-

lan et al. 2014) 

 

Toisen laatikon kahdeksan käytännön tapaa johtaa tunteita esitellään seuraavaksi 

yksityiskohtaisemmin.  

   

1. Tahdikas ihmisten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio 

 

Tahdikas ihmisten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio sisältää esihenkilön kei-

novalikoiman kommunikoida johdettavansa kanssa tilanteeseen ja johdettavan omi-

naisuuksiin sopivalla tavalla esimerkiksi palautteenannon yhteydessä. Näillä koh-

taamisilla on suuri vaikutus johdettavan työpäivän aikaisiin tunteisiin. Esihenkilön 

epäonnistuminen tässä saa aikaan negatiivisia tunteita kuten häpeää, nöyryytystä 

ja jopa vihaa, joilla on suora vaikutus johdettavan käyttäytymiseen, organisaatiokan-

salaisuuden ilmenemiseen, hyvinvointiin, halukkuuteen pysyä organisaatiossa, suo-

rituskykyyn ja muita tukevan käyttäytymisen ilmenemiseen. (Kaplan et al. 2014, 

567)  

 

2. Johdettavia kohtaan osoitettu tuki ja huomaavaisuus 

 

Johdettavia kohtaan osoitettu tuki ja huomaavaisuus on osa esihenkilön päivittäistä 
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toimintaa ja tarkoittaa esimerkiksi emotionaalisen, tiedollisen ja välineellisen tuen 

tarjoamista. Tukea tulee tarjota aidosti, sillä epäaitous huomataan ja tulkitaan nega-

tiivisena. Parhaimmillaan esihenkilön tarjoama tuki auttaa johdettavaa selviytymään 

tulevista haasteista aiempaa omatoimisemmin. Työpaikalla koettu tuki on yksi kes-

keisimpiä positiivisten tunteiden aiheuttajia. Esihenkilön osoittama huomaavaisuus 

ja tuki saavat aikaan myös parempia suhteita esihenkilön ja johdettavien välillä, pa-

ranevia asenteita työtä kohtaan sekä pienentynyttä vaihtuvuutta. (Kaplan et al. 

2014, 568) 

 

3. Vaikuttaminen johdettavien käytökseen omat tunteensa näyttämällä 

 

Omien tunteiden näyttämisellä tarkoitetaan sellaisia esihenkilön tunneilmaisuja, joi-

den avulla hän pyrkii vaikuttamaan johdettaviensa käyttäytymiseen herättämällä 

heissä jonkin tunnetilan. Esihenkilön esittämät tunnetilat vaikuttavat esimerkiksi joh-

dettavan motivaatioon, suoritustasoon, yhteistyöhalukkuuteen ja vaivannäköön työ-

tehtäviään kohtaan. Niiden avulla esihenkilö voi vaikuttaa myös johdettaviensa mie-

likuviin ja arvioihin työpaikan tapahtumista ja itsestään. Nämä puolestaan vaikutta-

vat siihen, miten esihenkilö jatkossa onnistuu johtamaan johdettaviensa tunteita. 

(Kaplan et al. 2014, 568) 

 

4. Työtehtävien rakentaminen osoittaen huomaavaisuutta johdettavien tunteita 

kohtaan 

 

Esihenkilön onnistuessa luomaan sellaiset olosuhteet, joissa johdettava viihtyy, on 

sillä vaikutuksensa tehokkaaseen työtehtävistä suoriutumiseen. Kun johdettava 

suoriutuu työtehtävistään hyvin ja onnistuu, seuraa siitä positiivisia tunteita. Nega-

tiivisia tunteita voi syntyä liian yksinkertaisista ja epämääräisistä työtehtävistä. Mah-

dollistamalla johdettavien onnistumisen työssään huomaavaisuutta osoittaen, esi-

henkilö voi omalta osaltaan rakentaa johdettavan kokemusta omasta kyvykkyydes-

tään sekä myönteistä suhtautumista organisaatiota kohtaan. (Kaplan et al. 2014, 

568)  
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5. Säännöllisten emotionaalisten piristysruiskeiden tarjoaminen 

 

Esihenkilön kannattaa pyrkiä tarjoamaan säännöllisiä emotionaalisia piristysruis-

keita johdettavilleen jo siitä syystä, että se nostaa sekä yksilön että työyhteisön suo-

rituskykyä, mutta myös siksi, että jokaisella on oikeus kokea positiivisia tunteita työs-

sään. Tapoja tehdä näin on monia: esihenkilöt voivat antaa johdettavilleen tunnus-

tusta tehdystä työstä, käyttää huumoria ja tarinankerrontaa tai pyrkiä tartuttamaan 

omia positiivisia tunteitaan johdettaviinsa. Tällaisella käytöksellä on suora yhteys 

sekä yksilön että työyhteisön hyvinvointiin, tunneilmapiiriin ja työsuoritukseen. (Kap-

lan et al. 2014, 569) 

 

6. Oikeudenmukainen ja eettinen käytös 

 

Tämä liittyy erityisesti esihenkilön kykyyn tehdä päätöksiä, jotka ovat johdettavien 

kannalta oikeudenmukaisia ja eettisiä. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset he-

rättävät johdettavissa yleensä negatiivisia tunteita (kuten vihaa ja turhautumista), 

kun taas positiiviset kokemukset nostavat esiin esimerkiksi onnellisuuden tunteita. 

Esihenkilö, joka pystyy tukemaan johdettaviaan ja seisomaan heidän rinnallaan vai-

keinakin hetkinä, herättää johdettavissa positiivisia tunteita. Esihenkilön toiminta-

mallit vaikuttavat esihenkilön ja johdettavien väliseen suhteeseen, poissaoloihin ja 

vaihtuvuuteen, johdettavien kokemukseen esihenkilöstä, sekä luottamuksen raken-

tumiseen. Lisäksi esihenkilön oikeudenmukainen ja eettinen käytös saa tyypillisesti 

myös johdettavat toimimaan samoin. (Kaplan et al. 2014, 569) 

 

7. Johdettavien välisen kanssakäymisen ja suhteiden johtaminen 

 

Tämä on tärkeä osa esihenkilön keinovalikoimaa pyrkiä vaikuttamaan työyhteisön 

tunteisiin. Työyhteisön väliset suhteet ovat yksi yleisimpiä työhön liittyvien tunteiden 

lähteistä. Positiivinen, jaettu tunne työyhteisössä saa aikaan enemmän ja parempaa 

yhteistyötä ja toisten tukemista. Esihenkilö voi tukea tätä esimerkiksi järjestelemällä 

työskentelytiloja ja paikkoja siten, että yksilölliset ominaisuutensa huomioiden, so-

pivat henkilöt ovat lähekkäin toisiaan, sekä tunnistamalla, että tunteet vaikuttavat 

johdettavien välisiin suhteisiin. Esihenkilön tulee tunnistaa erilaiset tunteet 
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työyhteisössä eri asioita kohtaan ja selvittää kunnolla, mistä nämä tunteet kumpua-

vat. Esihenkilö auttaa työyhteisöä ja sen jäseniä selviytymään eri tilanteista. (Kaplan 

et al. 2014, 570) 

 

8. Avoimen ja säännöllisen kommunikaation ylläpitäminen 

 

Tämä viimeinen kategoria pitää sisällään esihenkilön sitoutumisen säännölliseen ja 

avoimeen viestintään työyhteisössä. Tämä on erityisen tärkeää muutoksen tai kriisin 

aikana. Tällaiset esihenkilöt voivat toiminnallaan vähentää epävarmuutta ja jopa 

luoda johdettaville toivoa ja auttaa heitä muutoksen käsittelyssä. Rehellisen ja paik-

kansapitävän tiedon kertominen johdettaville tyypillisesti vähentää stressiä ja auttaa 

keskittymään tarmokkaammin työskentelyyn. Esihenkilö voi osoittaa avoimesti vies-

timällä kunnioitusta ja arvotusta johdettaviaan kohtaan ja siten vähentää johdetta-

vien epäedullista käytöstä. (Kaplan et al. 2014, 570) 

 

Kaplan et al. (2014, 569) nimesivät edellä kohdassa viisi huumorin yhdeksi tavaksi 

tarjota emotionaalisia piristysruiskeita johdettavilleen. Myös Wijewardena, Härtel & 

Samaratunge (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että esihenkilön huumorinkäyttö 

voi oikein käytettynä aikaansaada johdettavissa positiivisia tunteita. On kuitenkin 

huomionarvoista, että johdettavan ja esihenkilön välinen suhde vaikuttaa siihen, mi-

ten esihenkilön huumorinkäyttöön suhtaudutaan johdettavien keskuudessa ja min-

kälaisia tunteita se heissä herättää. Jos esihenkilön ja johdettavan välinen suhde on 

hyvä ja pitää sisällään luottamusta, emotionaalista tukea ja lojaaliutta, herättää esi-

henkilön huumorinkäyttö yleensä positiivisia tunteita. Jos suhde puolestaan on 

huono, saa esihenkilön huumorinkäyttö yleensä aikaan vain haittaa. (Wijewardena 

et al. 2017, 1316 & 1332) Näin ollen esihenkilön kannattaa suunnata huomiota ja 

aikaa hänen ja johdettaviensa välisten hyvien suhteiden rakentamiseen ennen huu-

morin käyttämistä yrityksenä vaikuttaa johdettavien tunteisiin.  

 

Yksi konkreettinen keino vaikuttaa työpaikan tunneilmastoon on panostaa laaduk-

kaaseen johtamiseen. On tutkittu, että johdettavat irtisanoutuvat herkemmin, jos esi-

henkilö laiminlyö johdettaviaan. Ne johdettavat, jotka jäävät tällaisen esihenkilön 

vaikutuspiiriin, kokevat heikompaa tyytyväisyyttä sekä työtä, että laajemmin 
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elämäänsä kohtaan, ovat vähemmän sitoutuneita, joutuvat konflikteihin sekä töissä 

että perheen kanssa ja ovat stressaantuneita. (Tepper 2000, 178) Erään toisen tun-

teita, työtyytyväisyyttä ja asenteita tutkineen työryhmän (Fisher 2000, 196–197) tut-

kimustulosten perusteella voidaan esittää, että panostaminen mielialojen ja tuntei-

den parantamiseen kannattaa, sillä takaisin saa parempaa asennetta työtä kohtaan. 

Vaikka kaikkiin yksilön mielialoihin ja tunteisiin on hankala vaikuttaa, ovat esimer-

kiksi erilaiset tilanteet ja sattumukset työpaikalla sellaisia, joihin organisaation on 

mahdollista toiminnallaan vaikuttaa siten, ettei negatiivisia tunteita pääse synty-

mään laajasti. Esihenkilöiden tulisikin välttää pieniä, toistuvia sähläyksiä ja panos-

taa sen sijaan säännöllisiin mielialaa nostattaviin tekijöihin, kuten työtehtävien muo-

toiluun ja epäsuoraan palkitsemiseen esimerkiksi arvostuksen ja kiitoksen muo-

dossa. 

 

Luvussa 3.2 ja 3.3 esitellyt tunteiden johtajan kyvykkyydet sekä tavat johtaa tunteita 

on niputettu yhteen alla olevaan taulukkoon 4. Taulukko kuvaa kaikkia niitä tekijöitä, 

joiden avulla esihenkilö voi johtaa tunteita työyhteisössään niin kyvykkyyksien kuin 

käytännön tapojenkin avulla.   

 

TAULUKKO 4. Esihenkilö tunteiden johtajana, koonti 
 

Esihenkilö tunteiden johtajana Lähteet 

Omien sekä muiden tunteiden ja niiden 

vaikutusten tunnistaminen ja ymmärtä-

minen 

Goleman 1997 & 1999, Hökkä et al. 

2020, Mayer & Salovey 1993, Mayer et 

al. 2004, Mayer et al. 2016 

Vaikuttaminen johdettavien käytökseen 

ja tunteisiin säätelemällä omia tuntei-

taan (tunnetyö) 

Humphrey et al. 2008 & 2015, Humph-

rey 2012, Grandey 2000, Griffith et al. 

2015, Kaplan et al. 2014, Tucker et al. 

2018 

Tunteiden tartuttaminen johdettaviin Dasborough et al. 2009, Kaplan et al. 

2014, Sy et al. 2005, Sy & Choi 2013, 

Van Knippenberg & Hogg 2003 

Johdettavien auttaminen tunteiden kä-

sittelyssä 

Kaplan et al. 2014, Little 2016 
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Tahdikas, avoin ja säännöllinen vuoro-

vaikutus ja kommunikaatio, kuuntele-

minen & dialogiin kannustaminen 

Dasborough 2006, Kaplan et al. 2014, 

Riggio & Reichard 2008 

Johdettavia kohtaan osoitettu kunnioi-

tus, tuki ja huomaavaisuus 

Dasborough 2006, Kaplan et al. 2014, 

Little 2016 

Vastuun antaminen johdettaville Dasborough 2006 

Työtehtävien rakentaminen ja esteiden 

poistaminen työnteon tieltä osoittaen 

huomaavaisuutta johdettavien tunteita 

kohtaan 

Kaplan et al. 2014, Little 2016 

Säännöllisten emotionaalisten piristys-

ruiskeiden (ml. palaute) tarjoaminen 

johdettaville 

Kaplan et al., 2014 Fisher 2000 

Oikeudenmukainen ja eettinen käytös Kaplan et al. 2014 

Hyvien suhteinen luominen ja ylläpitä-

minen johdettavien kanssa sekä joh-

dettavien kesken 

Kaplan et al. 2014 

Huumorin hyödyntäminen Kaplan et al. 2014, Little 2016,  

Wijewardena et al. 2017 

 

3.4 Tutkielman viitekehys 

 

Tutkielmani viitekehys muodostuu edellisten lukujen teorian pohjalta. Tunteiden joh-

tamisen taustavaikuttajina ovat tunteet ja niiden tunnistettu merkitys työelämässä. 

Kuten aiemmissa luvuissa on useiden esimerkkien avulla perusteltu, tunteet ovat 

nykytutkimusten valossa keskeinen osa organisaatioita ja osaltaan vaikuttavat sekä 

yksilö- että tiimitasolla, ja laajemmin organisaatiotasolla jopa organisaation talou-

delliseen menestykseen.  

 

Varsinainen tunteiden johtamisen osuus, jossa käsitellään erilaisia kyvykkyyksiä ja 

käytännön tapoja, joiden avulla esihenkilö voi johtaa tunteita työyhteisössään, on 

viitekehykseni keskeisin osa. Tämä osio kokoaa yhteen edeltävissä luvuissa esitel-

lyt tunteiden johtamisen tutkimussuuntaukset sekä eri tutkimuksista poimittuja 
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käytännön esimerkkejä tunteiden johtamiseen työyhteisössä. Osiossa nimetyt tavat 

johtaa tunteita työyhteisössä on laadittu teoriassa esitettyjen löydösten pohjalta si-

ten, että samankaltaisia tunteiden johtamisen tapoja on yhdistetty kokonaisuuksiksi. 

Alla olevassa taulukossa 5 havainnollistetaan, mitkä tunteiden johtamisen tavat 

muodostavat viitekehyksessä käytettävän tunteiden johtamisen tapojen joukon.  

 

TAULUKKO 5. Esihenkilö tunteiden johtajana – muodostetut kokonaisuudet 

Esihenkilö tunteiden johtajana – muodostetut kokonaisuudet 

• Tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ymmärtäminen  

• Omien sekä muiden tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja 

ymmärtäminen 

• Vaikuttaminen johdettavien käytökseen ja tunteisiin säätelemällä omia 

tunteitaan (tunnetyö) 

• Tunteiden tartuttaminen johdettaviin 

• Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

• Tahdikas, avoin ja säännöllinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, 

kuunteleminen & dialogiin kannustaminen 

• Huumorin hyödyntäminen 

• Johdettavia arvostavat johtamiskäytännöt 

• Oikeudenmukaisuus ja eettisyys 

• Kunnioitus, tuki ja huomaavaisuus 

• Johdettavien auttaminen tunteiden käsittelyssä  

• Työtehtäviin ja työn tekemiseen liittyvät toimenpiteet 

• Työtehtävien rakentaminen ja esteiden poistaminen työnteon tieltä 

osoittaen huomaavaisuutta johdettavien tunteita kohtaan  

• Vastuun antaminen johdettaville 

• Säännölliset piristysruiskeet, kuten palaute ja kehut 

• Säännöllisten emotionaalisten piristysruiskeiden (ml. palaute) tarjoami-

nen johdettaville  

• Hyvistä suhteista huolehtiminen  

• Hyvien suhteinen luominen ja ylläpitäminen johdettavien kanssa sekä 

johdettavien kesken 

 

Tunteiden johtamisella on useita seurauksia niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiota-

sollakin. Nämä seuraukset on koottu viitekehyksen kolmanteen osaan. Niiden tar-

koituksena on osoittaa, että organisaatioissa kannattaa muun johtamisen 
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kehittämisen ohella panostaa myös tunteiden johtamiseen varmistamalla esihenki-

löiden kyvykkyys huomioida tunteet ja niiden vaikutukset omassa työyhteisössään. 

Tunteita johtamalla on mahdollista saada aikaan sellaisia seurauksia, joiden avulla 

voi vaikuttaa myös organisaation taloudelliseen menestykseen. Kuten tunteiden joh-

tamisen tapojen osalta, myös seurauksia on yhdistetty viitekehykseen kokonaisuuk-

siksi. Nämä kokonaisuudet on havainnollistettu alla olevaan taulukkoon 6.  

 

TAULUKKO 6. Tunteiden johtamisen seurauksia – muodostetut kokonaisuudet 

Tunteiden johtamisen seurauksia – muodostetut kokonaisuudet 

Työkulttuuri ja työympäristö 

• Yhteisöllisyys ja tuki 

• Psykologinen turvallisuus 

• Yhteenkuuluvuuden kokemukset 

Suhtautuminen esihenkilöön 

• Hyvät suhteet esihenkilöön 

• Luottamus esihenkilöön 

• Halukkuus lähestyä esihenkilöä 

Johdettavan käytös ja asenne 

• Kyky vastaanottaa palautetta 

• Muutokset asenteessa ja käytöksessä 

• Sopeutuvaisuus 

• Käytös ja konfliktit 

• Organisaatiokansalaisuuden osoitukset 

Tunneilmasto ja –ilmaisu 

• Puheensävy 

• Ajattelumallit 

• Tunteiden ilmaisu 

• Tunnekulttuurin muutokset 

Suoritus ja motivaatio 

• Suoritustason muutokset 

• Työmotivaatio 

Työhyvinvointi ja terveys 

• Työuupumus ja kuormitus 

• Terveysvaikutukset 

Sitoutuminen ja tyytyväisyys 

• Tyytyväisyys ja sitoutuminen organisaatioon 

• Pieni tai suuri vaihtuvuus 
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Viitekehyksen osat ja niiden suhteet toisiinsa on havainnollistettu oheisessa ku-

vassa 8. Tunteiden johtamisen lähtökohtana toimii tunteiden johtamisen tunnistettu 

merkitys työelämässä. Työyhteisöissä se näkyy esihenkilöiden mahdollisuutena 

johtaa tunteita vasemmanpuoleisessa laatikossa listattujen tapojen avulla. Oikean-

puoleiseen laatikkoon on havainnollistettu tunteiden johtamisen lukuisia seurauksia, 

jotka osoittavat, minkä vuoksi tunteita kannattaa työyhteisöissä johtaa.   

  

 

KUVA 8. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämän luvun ensimmäisessä osassa kerrotaan tutkimusstrategiasta ja tutkimuk-

sessa käytettyjen menetelmien valinnoista ja niiden perusteista. Luvussa käydään 

läpi myös tutkimuksen aineisto ja sen keruu. Tutkimuksen varsinainen aineisto ke-

rättiin haastattelemalla tunnetietoa hyödyntäneitä esihenkilöitä heidän kokemuksis-

taan tämän tiedon hyödyntämisestä tiiminsä tunteiden johtamisessa. Toisaalta tun-

netietoa ei olisi ollut ilman tutkittavassa organisaatiossa järjestettyä kolmen kuukau-

den mittaista kokeilujaksoa, jonka aikana tunnetietoa kerättiin mobiilisovelluksella 

kokeiluun osallistuneiden tiimien jäseniltä. Tästä syystä tässä luvassa kuvataankin 

nämä molemmat aineistonkeruun menetelmät yksityiskohtaisesti. On hyvä huomi-

oida, että sovelluksen avulla kerätyn tunnetiedon muodostamat raportit ja niiden löy-

dökset eivät olleet tässä tutkimuksessa tutkijan erityisenä mielenkiinnon kohteena. 

Tunnetieto toimi lähinnä mahdollistajana sille, että esihenkilöiden kokemuksia sen 

käytöstä voitiin tutkia. 
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Luvun kahdessa jälkimmäisessä osassa keskitytään kuvaamaan aineiston analy-

soinnissa käytettyä menetelmää. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta 

muutamista eri näkökulmista.  

 

4.1 Tutkimusstrategia 

 

Tämä tutkimus on päätutkimusotteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutki-

mus. Koska tutkittavia tiimejä oli useita, on kyseessä tutkittavien tapausten joukko, 

yhden tiimin ja sen esihenkilön kokemusten edustaessa yhtä tapausta. Tätä kutsu-

taan yleensä monitapaustutkimukseksi. (Puusa, Juuti & Aaltio 2020) Laadullinen 

tutkimus on tyypillisesti luonteeltaan induktiivista, niin myös tämä tutkimus. Tällä 

tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen yhteydessä sitä, että aineisto ohjaa johtopää-

tösten tekoa. Tutkimuksen teoria puolestaan antaa lähtökohdat aineiston analysoin-

nille ja toimii hyvänä tukena esimerkiksi aineiston luokittelussa käytettävän käsite-

valikoiman osalta. Laadullinen tutkimus on siis luonteeltaan aineistolähtöistä, joka 

ilmenee esimerkiksi tutkimusaineistosta esitettyinä suorina lainauksina. Laadullisen 

tutkimuksen keskiössä on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja oppia siitä, ei välttämättä 

löytää yleistyksiä kerätystä aineistosta. Tähän tavoitteeseen tyypillisesti pyritään tu-

tustumalla tutkittavien henkilöiden kokemusmaailmaan ja selvittämällä ilmiötä hen-

kilöiden ajatuksiin ja kokemuksiin paneutumalla. Ymmärrystä etsitään vuorovaiku-

tuksessa tutkijan ja tutkittavien välillä, jolloin tutkija on itse myös aktiivinen osa tut-

kimusta. On hyvä ymmärtää, että tällaiset kokemukset ja ajatukset ovat aina sub-

jektiivisia ja siten riippuvaisia henkilön aiemmasta historiasta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 170; Hirsjärvi & Hurme 2015, 23; Tuomi & Sarajärvi 2018; Puusa 

et al. 2020; Eriksson & Kovalainen 2008) 

 

Tapaustutkimus on joustava tutkimusmenetelmä ja antaa mahdollisuuden yhdistellä 

ja hyödyntää sekä laadullista että tilastollista aineistoa (Eriksson et al. 2008). Näin 

toimittiin tässä tutkimuksessa. Jotta haastatteleminen oli mahdollista, oli ensin ke-

rättävä tunnetietoa, jota haastateltavat voivat hyödyntää työyhteisönsä tunteiden 

johtamisessa. Haastattelemalla esihenkilöitä pyrittiin etsimään yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia tapausten, tässä tapauksessa esihenkilöiden kokemusten, välillä. 

Tapaustutkimuksessa ilmiötä tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä. 
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Tapaustutkimus antaa mahdollisuuden luoda aivan uutta teoriaa tai täydentää aiem-

paa tutkimusta uusilla havainnoilla. Monitapaustutkimuksessa tapausten keskinäi-

nen vertailu on tyypillistä. (Puusa et al. 2020) Tässä tutkimuksessa esimerkiksi 

haastateltavien taustatietoihin (kuten ikä tai sukupuoli) perustuva tulosten vertailu ei 

kuitenkaan ole tulosten raportoinnin keskiössä. Olennaisempaa on vertailla haasta-

teltavien kokemuksia ja löytää sieltä mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

 

Laadullinen tutkimus valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska tämä on tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä varten tekemäni laajan selvitystyön päätelmien mukaan en-

simmäinen kerta, kun esihenkilöiden tunnetiedon käyttökokemuksia työyhteisön 

tunteiden johtamisessa tutkitaan. Tutkijana minulla on ainutlaatuinen mahdollisuus 

kuulla suoraan tunnetiedon käyttäjiltä, tässä tapauksessa tiimien esihenkilöiltä, hei-

dän kokemuksiaan ja ajatuksiaan siitä, onko mobiilisovelluksen avulla kerätty tieto 

tunteista auttanut heitä tiiminsä tunteiden johtamisessa ja samanaikaisesti löytää 

mahdolliset yhteydet mittaustulosten kehittymisen ja haastateltavien esihenkilöiden 

kokemusten välillä. Jotta kokemuksia mobiilisovelluksen avulla kerätyn tunnetiedon 

hyödyntämisestä oli mahdollista kerätä, otettiin haastateltavien esihenkilöiden tii-

meissä käyttöön mobiilisovellus, jolla tiiminjäsenet raportoivat säännöllisesti tuntei-

taan. Tunnetietoa kerättiin yhteensä kolmen kuukauden ajan. Tämä osuus tutkimuk-

sesta on kvantitatiivista. Sovelluksen avulla kerätty tunnetieto ei kuitenkaan ole tut-

kijan ensisijainen kiinnostuksen kohde, vaan keskiössä on laadullisin menetelmin 

kerätty haastatteluaineisto esihenkilöiden kokemuksista tunnetiedon hyödyntämi-

sestä.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruun taustalla vaikuttaa kirjallisuuden pohjalta 

rakennettu viitekehys, jonka perusteella tiedonkeruuväline, eli tässä tutkimuksessa 

teemahaastattelun runko, määriteltiin. Teoriasta ei kuitenkaan ole johdettu hypo-

teeseja, joita haastattelemalla olisi pyritty testaamaan (Koskinen, Peltonen & Ala-

suutari 2005, 31–32; Aaltola & Valli 2010, 78). Aineiston keruun, tässä tapauksessa 

teemahaastattelujen, tarkoitus on pikemminkin tutustua haastateltavien kokemuk-

siin tutkittavasta aiheesta ja selvittää, vastaavatko heidän kokemuksensa aiem-

massa tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Tällä tavalla voidaan löytää myös uusia 

näkökulmia, eikä aiempi tutkimus määrittele sitä, minkälaisia löydöksiä 
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haastattelujen perusteella pitäisi löytyä. (Hirsjärvi et al. 2004, 152 & 155) Koska täl-

laista tutkimusta ei aikaisemmin ole tehty, on jopa aiheellista olettaa, että tutkimus 

tuottaa uutta tietoa tunnetiedon hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtami-

sessa. Haastattelu siis valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se mahdollistaa sellai-

sen tiedon saamisen, jota lomakkeen avulla ei välttämättä olisi ollut mahdollista 

saada. Haastattelun aikana saattaa ilmetä myös sellaisia asioita, joita alun perin ei 

olisi itse osannut kysyä. Lomakkeella tällaiset sivujuonteet jäisivät selvittämättä. 

 

Haastattelutyypiksi valikoitui teemahaastattelu, jolla tarkoitetaan etukäteen määri-

teltyjen aihealueiden eli teemojen läpikäymistä kunkin haastateltavan kanssa. Tun-

teet ovat teema, jonka voidaan olettaa herättävän monenlaisia mielipiteitä ja argu-

mentointia. Lisäksi saadut vastaukset voivat vaatia lisätarkennuksia oikean tulkin-

nan varmistamiseksi. Samaan aikaan teemahaastattelu joustavana tiedonkeruume-

netelmänä antaa mahdollisuuden tarvittaessa poiketa ajatellusta teemajärjestyk-

sestä tai esittää tarkentavia ja täydentäviä kysymyksiä haastateltaville. (Koskinen et 

al. 2005, 104; Hirsjärvi et al. 2004, 197; Tuomi et al. 2018) Teemahaastatteluissa 

myös kysymysten järjestystä voidaan muuttaa haastattelun edetessä. Tätä mahdol-

lisuutta hyödynnettiin myös tämän tutkimuksen haastattelujen aikana. Vaikka tee-

mahaastattelu on luonteeltaan keskustelunomainen tilanne haastattelijan haastatel-

tavan välillä ja ennalta määritellystä teemarungosta voidaan myös poiketa, ovat 

haastattelut kuitenkin aina luonteeltaan tiedonkeruuseen tähtääviä. (Hirsjärvi et al. 

2015, 42 & 48) 

 

Laadullisen aineiston keruun yhteydessä puhutaan saturaatiosta. Tällä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa esimerkiksi haastatteluissa samat aiheet alkavat nousta esiin tois-

tuvasti. Suomeksi siitä on käytetty muun muassa termiä aineiston kyllääntyminen. 

(Hirsjärvi et al. 2004, 171) Tässä tutkimuksessa haastateltavien määrä määräytyi 

sen mukaisesti, montako tiimiä tutkittavasta organisaatiosta ilmoittautui mukaan 

tunnekokeiluun, ja haastateltavien määrää ei tästä syystä ollut mahdollista aineiston 

keruun edetessä kasvattaa. Jonkinasteista saturaatiota haastattelujen edetessä al-

koi kuitenkin ilmetä ja samantyyppiset kokemukset toistuivat haastateltavien pu-

heissa. 
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4.2 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu  

 

Tutkimuksen suorittamista varten tutkija etsi omien verkostojensa kautta organisaa-

tion, jossa tunnetiedon keruu ja esihenkilöiden haastattelut suoritettiin. Organisaa-

tiosta etsittiin markkinointiviestin avulla vapaaehtoisia tiimejä osallistumaan tunne-

tiedon keräämiseen mobiilisovelluksen avulla. Tavoitteena oli löytää vähintään seit-

semän vapaaehtoista tiimiä. Lopulta mukaan ilmoittautui yhdeksän tiimiä. Mukaan 

ilmoittautuneiden tiimien luottamuksellisten asioiden käsittelyn vuoksi organisaation 

nimeä ja toimialaa ja tarkempia yksityiskohtia tutkituista tiimeistä ei tuoda esille. Tii-

mit olivat eri puolilta organisaatiota ja niissä työskenteli tutkimushetkellä monipuoli-

nen joukko erilaisissa tehtävissä toimivia asiantuntijoita. Tiimien koko vaihteli kah-

deksasta noin viiteenkymmeneen henkeen. Valtaosa tiimeistä työskenteli tutkimus-

jakson aikana COVID-19-epidemiasta johtuen kokonaan etätyössä, eivätkä tiimin 

jäsenet tavanneet toisiaan kasvotusten tutkimusjakson aikana. Joissakin tiimeissä 

osa työtehtävistä edellytti tutkimusjakson aikana pääasiallisen etätyön lisäksi myös 

lähityöskentelyä ja työkavereiden tapaamista kasvotusten. Näissä tiimeissä esihen-

kilö tapasi johdettaviaan kasvotusten muutamia kertoja.  

 

Esihenkilöt vastasivat johdettaviensa motivoinnista mukaan tutkimukseen. Tutki-

musjakson alussa esihenkilöille järjestettiin opastusta mobiilisovelluksen käyttöön-

ottoon ja tunneraporttien tulkintaan. Samassa yhteydessä tutkielman tekijä kävi läpi 

tutkielman keskeisiä osa-alueita tunteiden johtamisesta, tutkimuksen tietosuoja-

asiat sekä tutkimuksen tavoitteita. Lisäksi esihenkilöille tarjottiin mahdollisuutta pyy-

tää tutkielman tekijää vierailulle tiimipalavereihin kertomaan tunnekokeilusta. Yh-

deksästä esihenkilöstä neljä tarttui tarjottuun mahdollisuuteen. Tutkimuksen ano-

nymiteettiä korostettiin tutkimukseen osallistuneille tiimeille ja esihenkilöille luotta-

muksen rakentamiseksi.   

 

Tutkimusjakson ensimmäisinä viikkoina sovelluksen käytössä esiintyi pulmatilan-

teita. Tästä syystä ensimmäisten viikkojen aikana laadittiin mobiilisovelluksen käyt-

töön liittyen tarkennetut ohjeet sekä järjestettiin mobiilisovelluksen tarjonneen yri-

tyksen ja tutkielman tekijän järjestämiä klinikoita, joissa tuettiin esihenkilöitä tunne-

raporttien tulkinnassa ja mobiilisovelluksen käytössä. Lisäksi tunnekokeilun 
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puolivälissä tutkielman tekijä toimitti esihenkilöille sähköpostitse muutamia lisäoh-

jeita ja vinkkejä tunnetiedon käsittelemiseksi työyhteisössä.  

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki tiimit olivat mukana koko kolmen kuukauden tutkimus-

jakson ajan. Pois jättäytyneen tiimin esihenkilön kanssa ennätettiin käydä ensim-

mäinen taustoittava keskustelu, mutta varsinaista tunteiden mittaamista tiimissä ei 

ehditty aloittaa. Tästä syystä hänen kanssaan käydyn ensimmäisen keskustelun ai-

neistoa ei ole otettu huomioon tässä tutkimuksessa. Yhdessä tiimissä esihenkilö 

vaihtui tutkimusjakson puolivälissä. Tämän tiimin osalta tulosten analysoinnissa on 

hyödynnetty sekä tutkimusjakson ensimmäisen puolikkaan ajan tiimin esihenkilönä 

toimineen, että hänen tilalleen tutkimusjakson toisen puolikkaan ajalle tulleen esi-

henkilön kokemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä.  

 

Tutkimusaineisto muodostui kahdesta eri osasta, mobiilisovelluksen avulla kerä-

tystä tunnetiedosta ja sen pohjalta laadituista raporteista, sekä teemahaastattelui-

den avulla kerätystä laadullisesta aineistosta. Tunnetietoa kerättiin tiimeissä kolmen 

kuukauden ajan syksyllä 2020. Osa tiimeistä (kolme tiimiä) vastasi tunnekyselyyn 

kerran viikossa ja osa (viisi tiimiä) kahden viikon välein. Jaottelun avulla haluttiin 

selvittää, onko mittausten tiheydellä merkitystä tunnetiedon hyödyntämiseen johta-

misessa. Esihenkilöt saivat itse valita mittaussyklin pituuden. Mobiilisovelluksen la-

taaminen puhelimeen ja osallistuminen tunnetiedon keräämiseen oli tiiminjäsenille 

vapaaehtoista. Oheiseen taulukkoon 7 on koottu tiedot tiimeistä ja mittaussykleistä 

kussakin tiimissä. Tiimissä 5 esihenkilö halusi jakaa tiiminsä kahteen ryhmään. 

Tämä esihenkilö sai siis käyttöönsä kaksi raporttia.  

 

TAULUKKO 7. Tiimit ja mittaussyklit 

Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 3 Tiimi 4 Tiimit 5/1 

& 5/2 

keskeytti kahden vii-

kon välein 

kahden vii-

kon välein 

viikoittain viikoittain 

Tiimi 6 Tiimi 7 Tiimi 8 Tiimi 9  

kahden vii-

kon välein 

viikoittain kahden vii-

kon välein 

kahden vii-

kon välein 
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4.2.1 Haastatteluaineiston kerääminen 

 

Haastatteluaineisto kerättiin tunnekokeiluun ilmoittautuneiden tiimien esihenkilöiltä 

syksyllä 2020, ajalla 4.9.-30.11.2020. Jokainen esihenkilö haastateltiin kolmesti: en-

nen ensimmäisen tunneraportin julkaisua, tutkimusjakson puolivälissä, sekä lo-

pussa. Haastattelut ajoittuivat syys-joulukuulle:  

 

• Ensimmäiset haastattelut elo-syyskuun vaihteessa 

• Toiset haastattelut lokakuun puolivälin tienoilla 

• Viimeiset haastattelut marras-joulukuun vaihteessa 

 

Haastateltavilta kerättiin muutamia taustatietoja ensimmäisen haastattelun alussa. 

Näitä tietoja olivat ikä, sukupuoli sekä esihenkilökokemus vuosina. Lisäksi tausta-

tiedoiksi kerättiin tiimin henkilömäärä, työskentelymalli COVID-19-epidemian aikana 

sekä onko kyseessä alle vai yli vuoden yhdessä työskennellyt tiimi. Taustatietoja 

kerättiin, jotta tuloksia olisi tarvittaessa mahdollista vertailla toisiinsa taustatietojen 

perusteella.  

 

Ensimmäisessä haastattelussa (liite 1.) keskusteltiin kunkin haastateltavan koke-

muksista ja tietämyksestä tunteiden johtamisen teemaa kohtaan, kuultiin esihenki-

löiden odotuksia ja toiveita tunnekokeilun suhteen, sekä kerättiin lyhyt kuvaus tii-

mistä. Ensimmäinen haastattelu pidettiin tutkimusjakson alkuvaiheessa ja oli luon-

teeltaan taustoittava, auttaen tutkimuksen tekijää ymmärtämään kunkin esihenkilön 

ja tiimin tilannetta ja taustoja. Kuulemalla toiveita ja odotuksia tunnekokeilua koh-

taan, oli niihin mahdollista palata toisella haastattelukierroksella varmistaen, oliko 

tunnekokeilu pystynyt siihen mennessä täyttämään esihenkilöiden odotuksia. Li-

säksi ensimmäisellä kierroksella saatujen vastausten perusteella oli vielä mahdol-

lista vaikuttaa seuraavan haastattelun teemoihin esiin nousseiden asioiden perus-

teella. Lisäksi haastateltaville esiteltiin lyhyesti tunteiden johtamista käsitteenä ja 

siihen kuuluvia keskeisimpiä osa-alueita. Tämä tapahtui joko ensimmäisen haastat-

telun yhteydessä tai yhteisessä avaustilaisuudessa, jossa tutkija kävi läpi saman 

materiaalin kaikille esihenkilöille yhteisesti. Haastateltaville ei kuitenkaan esitelty 

tutkimuksen varsinaista viitekehystä ja siinä kuvattua yksityiskohtaista listausta eri 
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tavoista johtaa tunteita, eikä heitä siten haastatteluissa pyydetty kertomaan koke-

muksistaan yksittäisiin tunteiden johtamisen tapoihin peilaten. Sen sijaan he saivat 

haastatteluissa vapaamuotoisesti, omin sanoin kuvata kokemuksiaan tunnetiedon 

hyödyntämisestä.  

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen viimeisteltiin toisen haastattelun teema-

runko (liite 1.). Toinen haastattelukierros pidettiin tutkimusjakson puolivälin tienoilla. 

Tällöin kerättiin ensimmäisiä kokemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä tunteiden 

johtamisessa. Lisäksi keskusteltiin kunkin esihenkilön kanssa siitä, minkälainen hän 

kokee olevansa tunteiden johtajana ja minkälaisia tapoja hän on esihenkilönä toimi-

essaan hyödyntänyt johtaakseen tunteita työyhteisössä, ja oliko tutkimusjakson ai-

kana kerätty tunnetieto auttanut häntä löytämään uusia tapoja johtaa tunteita. Kol-

mas haastattelu (liite 1.) pidettiin mittausjakson loputtua, kun esihenkilöt olivat saa-

neet kaiken mittaustiedon käyttöönsä ja ehtineet hyödyntää sitä koko mittausjakson 

ajan. Tässä viimeisessä haastattelussa kerättiin vielä viimeiset kokemukset tunne-

tiedon hyödyntämisestä tunteiden johtamisessa.  

 

Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Tähän päädyttiin, koska haastateltavan ja tut-

kijan välillä haluttiin säilyttää luottamus voida keskustella avoimesti omaa tiimiä kos-

kevista asioista ilman muita osallistujia. Haastatteluteemat toimitettiin haastatelta-

ville etukäteen valmistautumista varten. Haastattelut kestivät 20 minuutista 90 mi-

nuuttiin. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä n. 15,5 tuntia. Haastattelut toteutettiin 

COVID-19-epidemian vuoksi paikkariippumattomasti videoyhteyden välityksellä. 

Työkaluna käytettiin kokousten järjestämiseen tarkoitettua Teams-sovellusta, jolla 

haastattelut voitiin nauhoittaa. Luottamuksen lisäämiseksi videoyhteys pidettiin 

päällä kaikissa haastatteluissa. Yhteysongelmien vuoksi yksi haastattelu pidettiin 

puhelimitse ja tallennettiin tietokoneen ääninauhurilla. Kunkin haastattelun alussa 

tutkija pyrki luomaan rennon, luottamuksellisen ilmapiirin kysymällä haastateltavan 

ajankohtaisia kuulumisia. Etäyhteydestä huolimatta haastateltavat kertoivat tutki-

jalle luottamuksellisiakin asioita avoimesti.  

 

Tutkija litteroi haastattelutallenteet ja litteroidusta aineistosta anonymisoitiin haasta-

teltavia yksilöivät termi sekä organisaation nimeen tai muihin vastaaviin 
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tunnistettaviin tietoihin tehdyt viittaukset haastateltavien ja heidän tiimiensä yksityi-

syyden suojaamiseksi. Samasta syystä luvussa 5 tuloksia raportoitaessa ei haas-

tatteluista poimituissa lainauksissa yksilöidä, minkä tiimin esihenkilöstä on kyse. Lit-

teroitua aineistoa kertyi Arialin fontilla 12, rivivälillä 1 kirjoitettuna 91 sivua. Haastat-

telut litteroitiin heti kunkin haastattelukierroksen jälkeen.  

 

4.2.2 Tunteiden mittaaminen tutkittavissa tiimeissä 

 

Tässä luvussa esitellään tutkittavan organisaation tiimeissä tutkimusjakson ajan 

käytössä ollut tunteita mittaava mobiilisovellus ja sen tieteellinen tutkimuspohja. Mo-

biilisovelluksen taustalla olevan teknologian on kehittänyt suomalainen, Lahdessa 

vuonna 2016 toimintansa aloittanut empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy. Tuntei-

den mittaamisessa ja tunnedatan keruussa hyödynnettiin NayaDayan tieteelliseen 

tutkimukseen perustuvaa tunnemallia. Malli perustuu Geneven yliopiston kansain-

väliseen tutkimukseen ja monikieliseen tunteiden tutkimisen menetelmään. 

NayaDaya analysoi ja tulkitsee tunnedataa kehittämällään tieteellisellä algoritmilla 

ja tunnusluvulla. (NayaDaya 2021; Järvinen 2021) 

 

Tunnemallissa käytetty tunnusluku Emotional Value Index (EVI) ennakoi tunneda-

tan perusteella positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä. Käyttäytymistä 

ennakoidaan matriisilla, jonka dimensioina ovat valenssi (positiivinen-negatiivinen) 

ja sitoutuminen (sitoutuva-vetäytyvä). Nelikenttien ja prosenttijakaumien kautta voi-

daan ennustaa käyttäytymistä suhteessa kysyttyyn kontekstiin. Lisäksi malli kertoo, 

miten tunteita voidaan käsitellä EVI-tunnuslukujen ja käyttäytymisen optimoi-

miseksi. Mitä korkeampi EVI-arvo, sitä sitoutuneempaa, positiivisempaa ja yhteisöl-

lisempää yksilön käytös on. Korkea EVI-arvo ennakoi muun muassa sitoutumista, 

tuottavuuden ja liiketoiminnan tulosten paranemista, palvelukokemusten parane-

mista, asiakkaiden uskollisuuden kasvua, oppimisen tehostumista, empaattista käy-

töstä sekä yhteistöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia. (Järvinen 2021) 

 

Palvelu koostuu 20 eri tunteesta. Mitattavat tunteet voivat liittyä esimerkiksi tuntee-

seen jotakin asiaa tai tilannetta kohtaan ja niitä voidaan kysyä esimerkiksi kansalai-

silta, kuluttajilta tai henkilöstöltä. Vastaajilta voidaan vaikkapa kysyä, minkälaisen 
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tunteen organisaatiossa tehty muutos omista työhuoneista avotoimistoon herätti. 

Vastaaja valitsee oman tunteensa 20 valmiiksi annetun vaihtoehdon joukosta. Yk-

sittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa vastanneiden joukosta, eli vastaaja jää ano-

nyymiksi. (Järvinen 2021) 

 

Mallin taustalla on Geneven yliopistossa tehdyt tutkimukset tunteista. Klaus Scherer 

tutkimusryhmineen on rakentanut GRID-nimisen mittaustavan, jonka avulla he ovat 

keränneet tietoa siitä, miten ihmiset erilaisilla kulttuuritaustoilla kuvailevat erilaisia 

tunteita ja niihin liittyviä prosessin osia ja merkityksiä heidän omalla kielellään. Eri 

maissa tehdyt mittaukset osoittivat, että riippumatta kielestä, on olemassa useita 

tunteita kuvaavia sanoja, jotka ovat yhteneväisiä. GRID-mittausta voidaan pitää luo-

tettavana selvityksenä universaalisti koetuista tunteista. (Fontaine et al. 2013, 27 & 

45 & 62) GRIDiin valittiin 24 eri tunnesanaa. Tutkittavat arvioivat kunkin tunteen 

osalta tunteen intensiteettiä, kestoa, vaikuttavuutta ihmisen pysyvään muuttumi-

seen sekä kuinka usein kyseinen tunne ilmenee ja kuinka hyväksytty kukin tunne 

on arvioijan mukaan hänen yhteiskunnassaan. GRID on käännetty useille eri kielille, 

myös suomeksi. (Fontaine et al. 2013, 91 & 99) GRIDin pohjalta on rakennettu lu-

vussa 2 esitelty, 20 tunnesanaa sisältävä Geneven tunnepyörä, johon NayaDayan 

tunnevalikoima perustuu. Nämä tunnesanat on kerrattu kuvassa 9. 
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KUVA 9. NayaDaya-teknologian tunnevalikoima 

 

Ihminen valitsee itse sopivan tunteen 20 vaihtoehdon joukosta. Tässä tutkimuk-

sessa vastaajat latasivat sovelluskaupasta puhelimeensa NayaDaya-sovelluksen, 

jolla vastaaminen tapahtui. Vastaajilta kysyttiin jokaisella kierroksella kolme kysy-

mystä. Kysymykset on muotoiltu yhdessä tutkittavan organisaation esihenkilötyön 

ja johtamisen kehittämisestä vastaavan tiimin edustajien kanssa. Kysymykset valit-

tiin siten, että ne sopisivat mahdollisimman monelle tiimille, ja toisaalta antaisivat 

myös organisaatiolle arvokasta lisätietoa heille strategisista ja tärkeistä aiheista. Ky-

symyksiä päädyttiin esittämään kolme. Näiden teemat ovat esihenkilön toiminta, 

oman tiimin vuorovaikutus sekä oma työ. Kysymykset on koottu oheiseen tauluk-

koon 8 jaoteltuna vastaussyklin mukaan. Kysymykset olivat kaikille tiimeille samoja 

vastaussyklistä riippumatta. Erot kysymyksenasettelussa syntyivät vain siitä, pyy-

dettiinkö vastaaja kuvaamaan tunnettaan viimeksi kuluneen viikon vai kahden viikon 

ajalta. 
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TAULUKKO 8. Tiimeiltä kysytyt kysymykset vastaussykleittäin 
 

 Kysymys 1.  Kysymys 2. Kysymys 3.  

Kerran viikossa 

vastanneet tiimit 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi 

esihenkilön toi-

minnasta kulu-

neella viikolla? 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi oman 

tiimisi vuorovaiku-

tuksesta kulu-

neella viikolla? 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi omasta 

työstäsi kuluneella 

viikolla? 

Kahden viikon 

välein vastan-

neet tiimit 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi esihenki-

lön toiminnasta 

kahden edellisen 

viikon aikana? 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi oman tii-

misi vuorovaiku-

tuksesta kahden 

edellisen viikon ai-

kana? 

Mikä tunne kuvaa 

parhaiten koke-

mustasi 

omasta työstäsi 

kahden edellisen 

viikon aikana? 

 

 

Kuvassa 10 on havainnollistettu kolmivaiheisen visualisoinnin avulla, miltä mobiili-

sovellus näyttää silloin, kun vastaaja avaa sovelluksen ja ryhtyy vastaamaan sovel-

luksen esittämiin kysymyksiin. Ensimmäisessä vaiheessa on kysymys sekä 20 tun-

nesanaa sisältävä tunnekaruselli. Valittuaan sopivan tunteen tunnekarusellista, il-

mestyy kuvan keskellä oleva vaihe, jossa vastaaja vahvistaa valitsemansa tunteen. 

Kolmannessa vaiheessa vastaaja saa nähtäväkseen muiden samalla vastauskier-

roksella vastanneiden valitsemien tunnesanojen määrän. Esimerkissä neljä vastaa-

jaa on valinnut tyytyväisyyden ja kaksi tunteen ilo. Myös ylpeys ja myötätunto ovat 

kumpainenkin saaneet yhden vastauksen.  
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KUVA 10. Esimerkki NayaDaya-mobiilisovelluksen eri näkymistä vastaajalle 

 

Vastaukset muodostavat yhteenvedon eri tunteiden jakaumista. Kuvissa 11 ja 12 on 

esimerkit tällaisista yhteenvedoista, niin kuin ne näkyivät esihenkilöiden tunnerapor-

teilla.  

 

 

KUVA 11. Esimerkki yhteenvedosta tulosraportissa 
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KUVA 12. Kysymykseen annettujen vastausten jakauma tulosraportissa 

 

NayaDayan teknologia vie mittauksen tulokset pelkkää vastausjakaumaa pidem-

mälle. Yhteenvedon lisäksi teknologia purkaa tunnetilan merkityksiksi (kuva 13) an-

taen siten suuntaa eri tunnetilojen käsittelyä varten, auttaen esihenkilöä käymään 

tuloksia läpi tiiminsä kanssa. 

 

 

KUVA 13. Merkitykset tunteiden takana 
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4.3 Aineiston analysointi 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa analysoidaan tyypillisesti strukturoidulla menetel-

mällä. Käytetyimpiä menetelmiä ovat erilaiset sisällönanalyysit tai temaattiset ana-

lyysit. Vakiintuneita menetelmiä analysointiin ei kuitenkaan laadullisessa tutkimuk-

sessa juuri tunneta. Analysoinnin tavoitteena on ymmärtää, tulkita ja kuvailla tutkit-

tavana olevaa ilmiötä sekä saattaa aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon. Ennen 

analyysin aloittamista tutkijan onkin oltava perillä aineistonsa sisällöstä. Tästä 

syystä myös tämän tutkimuksen aineisto luettiin tutkijan toimesta läpi useita kertoja 

ennen tarkempaan analysointiin ryhtymistä. Nämä ensimmäiset aineiston lukukerrat 

auttavat tutkijaa luomaan ensimmäisiä vaikutelmia aineistosta ja arvioimaan, onko 

aineiston perusteella mahdollista löytää vastauksia tutkimusongelmaan. Perinpoh-

jainen aineistoon perehtyminen auttaa tutkijaa löytämään aineistosta toistuvia tee-

moja ja antamaan niille nimiä. Tutkimuksen teoriapohja auttaa tutkijaa löytämään 

tekstistä juuri siihen liittyviä viittauksia, sekä tekemään aineistosta myös uusia ha-

vaintoja ja löydöksiä. (Eriksson & Kovalainen 2008; Puusa et al. 2020; Tuomi & Sa-

rajärvi 2018) Tässä tutkimuksessa aineiston analysointitapa muistuttaa enemmän 

temaattista analyysiä kuin moniportaisempaa sisällönanalyysiä.  

 

Laadullista aineistoa kerätään usein useissa eri vaiheissa, jolloin analyysi etenee 

asteittain (Puusa et al. 2020). Näin tapahtui myös tässä tutkimuksessa. Haastatte-

lukierroksia oli kolme. Haastattelujen välissä tutkijalla oli aikaa paneutua kulloinkin 

käsillä oleviin litterointeihin ja tunnetietoraportteihin ja analysoida niitä. Tämän poh-

jalta syntyneitä havaintoja hyödynnettiin seuraavalla haastattelukierroksella. Aineis-

tonkeruuta oli siis mahdollista sopeuttaa sen mukaan, minkälaisia löydöksiä aineis-

tosta tutkimuksen kuluessa tehtiin. 

 

Aineiston analysointiin käytettiin tietojenkäsittelyohjelma Exceliä. Analyysin ensim-

mäisessä vaiheessa Exceliin laadittiin keskusteltujen teemojen pohjalta otsikot, joi-

den alle suoria lainauksia haastateltavien puheista siirrettiin. Tässä vaiheessa Ex-

celiin siirrettiin kaikki kunkin teeman alle sopiva aineisto. Analyysi lähti siis liikkeelle 

etukäteen teorian pohjalta määritellyistä teemoista ja niihin liittyvästä haastatteluai-

neistosta. Seuraavaksi jokaiselle haastateltavalle tehtiin oma taulukko, jonne hänen 
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lainauksensa siirrettiin. Tämän jälkeen aloitettiin sisällönanalyysi, jossa kunkin 

haastateltavan haastatteluista kootut lainaukset tiivistettiin ja kiteytettiin näihin tau-

lukoihin. Tätä vaihetta kutsutaan myös aineiston pelkistämiseksi (Puusa et al. 2020). 

Tämän jälkeen kiteytykset yhdistettiin jälleen yhdeksi taulukoksi. Taulukossa 9 on 

esimerkkiotos tällaisesta taulukosta, johon on yhdistetty jokaisen haastateltavan ki-

teytykset. Esimerkissä näkyy pieni otos kahden haastateltavan (H2 & H3) osalta.  

 

TAULUKKO 9. Esimerkki aineiston käsittelystä Excelillä pelkistämisvaiheessa 

 

 
 
 

Haastatteluaineiston 
luokittelu   

   
   

Haastateltavat H2 H3 

Tiimin työskentely-
malli korona-aikana   

Esihenkilö vuoroviikoin etänä ja toimis-
tolla, osa porukasta etänä, osa toimis-
tolla 

Lähtötilanne tiimissä 
Noin vuoden toiminut 
tiimi 

Esihenkilö aloittanut vuosi sitten loka-
kuussa. Tiimissä iso uudistusvaihde 
päällä.  

Tavoitteet ja odotuk-
set kokeilulle 

1. Pystyykö esihenkilö 
hyödyntämään tunnetie-
toa, 2. Lisää työkaluja 
omaan esimiestyöhön ja 
tavoitteiden toteuttami-
seen, 3. Työkaluja esi-
henkilön omaan tunne-
kuorman käsittelyyn 

1. Uusien havaintojen tekeminen tunne-
raporteista, 2. Omien havaintojen peilaa-
minen tunneraportin sisältöön, 3. Luot-
tamuksen rakentaminen tiimissä, 4. Van-
han painolastin vähentäminen (epäluot-
tamus johtoon), 5. Reflektiopinta omaan 
esihenkilötyöskentelyyn ja sitä kautta 
esihenkilönä kehittyminen 

Tunnetiedosta ollut 
hyötyä Kyllä Kyllä 

Tunnetiedon hyödyt - 
kokeilun loputtua 

1. Tunnepuhe lisääntynyt 
tiimissä.  
2. Tiimille on saatu teh-
tyä selväksi, että tunteet 
ovat tärkeitä ja niistä on 
sallittua puhua.  

1. Luottamuksen kasvaminen tunneko-
keilun ja tunnepuheen lisääntymisen 
myötä.  
2. Turvallisuuden tunteen lisääntyminen.  
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Seuraavassa vaiheessa pelkistyksiä alettiin ryhmitellä ja niistä etsittiin kategorioita, 

joille annettiin nimet. Näitä kutsutaan teemoiksi ja työvaihetta teemoitteluksi. Näin 

aineistosta voitiin löytää samankaltaisuuksia ja usein toistuvia teemoja. Teemoitte-

lussa kunkin teeman esiintymiskertojen lukumäärää tärkeämpää on se, mitä tee-

masta on sanottu. Tutkimuksen uutuusarvo puolsi teemoittelun valintaa tutkimusai-

neiston analyysimenetelmänä. Teemoittelun avulla aineistosta voi yhtä hyvin löytyä 

niin teoriataustasta jo löytyviä teemoja, kuin toisaalta aivan uusia teemoja. Saman-

kaltaiset ja samaa tarkoittavat asiat muodostavat yhden teeman. (Puusa et al. 2020; 

Tuomi & Sarajärvi 2018) Tämä vaihe tehtiin Excelillä hyödyntäen värikoodausta. 

Yhteen teemaan liittyvät kiteytykset merkittiin siis esimerkiksi sinisellä, ja toiseen 

teemaan liittyvät punaisella. Analyysiä jatkettiin yhdistelemällä vielä näitä ensimmäi-

sessä vaiheessa syntyneitä teemoja niiden samankaltaisuuden mukaan ja anta-

malla niille yhteinen ylätason nimi. Aineiston huolellisen jäsentelyn tarkoitus on osal-

taan osoittaa, että aineisto on käyty systemaattisesti läpi tietyn prosessin mukaisesti 

(Alasuutari 2011). Kuvassa 14 on visualisoitu edellä kuvatut tutkimusaineiston ana-

lysoinnin vaiheet. 

 

 

KUVA 14. Aineiston analysoinnin vaiheet tässä tutkimuksessa temaattisen analyy-
sitavan mukaisesti (mukaillen Tuomi & Sarajärvi, 2018) 
 

Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa tutkimustulosten esittämisellä on tärkeä 

rooli. Pelkän tulosten kuvailemisen sijaan tutkijan tulee pystyä analysoimaan aineis-

toa siten, että aineistosta voidaan tehdä tulkintoja ja esimerkiksi havaintojen paino-

arvoja voidaan määritellä. Tämä ei onnistu ilman huolellista aineiston tiivistämistä ja 
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pelkistämistä, sillä kovin runsaasta laadullisesta aineistosta johtopäätösten ja tulkin-

tojen tekeminen on haastavaa. (Puusa et al. 2020)  

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteistä ta-

paa. Perinteiset käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti viittaavat tyypillisesti kvantitatii-

viseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on tärkeää 

tarkastella tutkimusta kokonaisuutena siten, että sen eri osat muodostavat johdon-

mukaisen kokonaisuuden. Keskiössä ovat tutkimuksen uskottavuuden, luotettavuu-

den sekä eettisyyden arviointi. Uskottavuudella tarkoitetaan lähinnä tutkimusaineis-

ton keräämiseen ja analysointiin liittyvien menetelmien asianmukaisuutta tutkittavan 

ilmiön kannalta. Luotettavuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että tutkija onnistuu 

perustelemaan esimerkiksi teoreettiset valintansa ja rajauksensa sekä muut tutki-

muksen kannalta olennaiset valinnat, kuten käytetyt tutkimusmenetelmät siten, että 

tutkimusongelmaan on niiden avulla mahdollista löytää vastaus. Yksi tapa vakuuttaa 

lukija tästä on kuvata tutkimusraportissa tutkimuksen eri vaiheita ja valintoja mah-

dollisimman yksityiskohtaisesti. Tutkimuksen eettisyys kuvastaa tutkijan tapaa käyt-

tää erilaisia menetelmiä siten, että niitä voisi siirtää myös johonkin toiseen tutkimuk-

seen ja että tavoitteena on saada aikaan hyvää. (Puusa et al. 2020; Tuomi & Sara-

järvi 2018)   

 

Tuomi & Sarajärvi (2018) ovat laatineet laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ar-

viointia varten listan asioista, jotka luotettavuuden arvioinnissa on hyvä huomioida. 

Tutkimusraportissa tulee käydä ilmi, mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Tutkijan omat 

sitoumukset tutkijana tulee myös kuvata avoimesti. Aineistonkeruu tulee kuvata yk-

sityiskohtaisesti myös mahdolliset ongelmakohdat huomioiden ja haastateltavia tu-

lee kuvata riittävällä tasolla kuitenkin ottaen huomioon yksityisyyden säilymisen. 

Tutkijan ja haastateltavan välistä suhdetta tulee arvioida. Lisäksi tulee kertoa tutki-

muksen aikataulu, kuvata aineiston kokoamista ja analysointia sekä johtopäätösten 

syntyä, ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.  

 

Tässä tutkimusraportissa on pyritty edellä kuvattujen toimenpiteiden kautta 
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vakuuttamaan lukija tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkimuksessa käytettyä kirjalli-

suutta varten tutkija perehtyi laajasti tunteista ja niiden johtamisesta laadittuun aiem-

paan tutkimukseen. Kirjallisuuskatsauksessa on edustettuina monipuolisesti aiheen 

tutkimusta niin varhaisilta vuosilta kuin aivan tuoreitakin tutkimuksia Suomesta ja 

kansainvälisiltä tutkijoilta. Kirjallisuuden monipuolinen valikoima erilaisine näkökul-

mineen osoittaa tutkijan laajaa perehtyneisyyttä tutkimuksen keskeiseen tematiik-

kaan ja lisää siten tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tutkimuksen kuluessa tutkija kirjasi muistiinpanoja tutkimuksen eri vaiheista ja ta-

pahtumista voidakseen raportoida niistä luotettavasti tutkielman menetelmäosiossa. 

Muistiinpanojen ansiosta tutkimuksen eri vaiheita on raportissa pystytty kuvaile-

maan tarkasti ja yksityiskohtaisesti.  

 

Organisaatio, josta empiirinen aineisto kerättiin, löytyi tutkijan työurallaan keräämän 

ammatillisen verkoston avulla. Kohdeorganisaatiossa työskentelevä, tutkijalle aiem-

min tuttu henkilö, välitti organisaatiossa tietoa tutkimuksesta, joka edesauttoi yhteis-

työn syntymistä. Tutkija ei kuitenkaan ollut tutustunut kohdeorganisaation toimin-

taan ennen tutkimuksen aloitusta tarkemmalla tasolla ja muita siteitä kohdeorgani-

saatioon ei entuudestaan ollut. Riski tutkimuksen luotettavuuden vaarantumiselle 

on näiltä osin marginaalinen, mutta tutkija on kuitenkin huomioinut ja tiedostanut 

olemassa olevan yhteyden organisaatioon ja pyrkinyt toiminnassaan läpinäkyvyy-

teen ja puolueettomuuteen.  

 

Aineiston keruu on suoritettu noudattaen hyvää tutkimusetiikkaa. Haastatteluita var-

ten rakennetut teemarungot käytiin läpi kokeneemman tutkijan kanssa gradupro-

sessin ohjauksen yhteydessä. Tällä pyrittiin varmistamaan, että haastatteluilla kerä-

tään relevanttia aineistoa. Tutkija on rekrytointitehtäviin painottuneen työkokemuk-

sensa vuoksi kokenut haastattelija, joten testihaastattelua ei suoritettu. Ennalta ar-

vioidut haastatteluiden kestot olivat linjassa arvioiden kanssa. Haastateltavat saivat 

nähtäväkseen tietosuojailmoituksen. Tietosuojailmoitus toimitettiin haastateltaville 

sähköpostitse. Lisäksi se käytiin läpi kaikille esihenkilöille yhteisesti järjestetyssä in-

fotilaisuudessa. Tietosuojailmoituksen keskeiset asiat kerrattiin ensimmäisessä 

haastattelussa jokaisen haasteltavan kanssa.  
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Haastateltavat ilmoittivat kirjallisesti tutkijalle olevansa tutkimuksessa mukana va-

paaehtoisesti. Kukin haastateltava toimitti suostumuksensa tutkijalle sähköpostitse. 

Tutkija arkistoi suostumukset omaan sähköpostilaatikkoonsa. Ennen jokaista haas-

tattelua haastateltaville toimitettiin kunkin tapaamisen teemat, jotta haastateltava sai 

halutessaan valmistautua haastatteluun etukäteen. Haastattelut tallennettiin sekä 

litteroitiin, jotta haastateltavien vastauksiin oli mahdollista palata sanatarkasti. Sekä 

tallennetut haastattelunauhoitteet että niiden pohjalta tehdyt litteroinnit säilytettiin 

tutkimuksen valmistumiseen saakka turvallisesti LUT-yliopiston palvelimilla, tutkijan 

työasemalla lukituksen takana. Tutkielman valmistuttua tutkimusaineisto tuhottiin 

asianmukaisesti.  

 

Tutkimuksen ensimmäisinä viikkoina esiintyi teknisiä haasteita sekä käyttäjäkoke-

mukseen liittyviä asioita, jotka vaikuttivat todennäköisesti ensimmäisten viikkojen 

vastausmääriin. Negatiiviset käyttäjäkokemukset myös saattoivat vaikuttaa ensim-

mäisten viikkojen raportoituihin tunteisiin sekä halukkuuteen osallistua tunneky-

selyyn myös tulevina viikkoina. Vastausmäärissä tiimeittäin esiintyi jonkin verran 

vaihtelua koko tutkimusjakson aikana. 

 

5 TULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää esihenkilöiden kokemuksia mobiilisovelluksella kerätyn tunnetiedon hyö-

dyntämisestä työyhteisön tunteiden johtamisessa. Haastattelemalla esihenkilöitä oli 

tavoitteena selvittää erityisesti tunnetiedon mukanaan tuomia mahdollisia hyötyjä 

sekä käytännön tapoja hyödyntää tunnetietoa, ja tulokset raportoidaankin pääasi-

assa näiden kahden keskeisen teeman kautta. Tulosten raportointi aloitetaan kui-

tenkin tekemällä lyhyt katsaus tutkimuksen taustatietoihin. Tämän jälkeen käsitel-

lään tutkimuksen päälöydökset. Ensimmäisenä kuvaillaan esihenkilöiden yleisiä ko-

kemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä. Toisessa luvussa raportoidaan esihenkilöi-

den nimeämiä hyötyjä tunteiden johtamiseen. Kolmas luku käsittelee niitä käytän-

nön toimenpiteitä, joita esihenkilöt kertoivat tunnekokeilun aikana tehneensä tunne-

tiedon ansiosta.  
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5.1 Taustatietoja  

 

Tunnekokeilun aloitti yhdeksän tiimiä. Yksi esihenkilö tiimeineen keskeytti tunneko-

keilun ensimmäisten viikkojen aikana yllättävien töiden organisoimiseen liittyvien 

haasteiden vuoksi. Häntä ehdittiin haastatella yhden kerran. Tätä aineistoa ei ole 

hyödynnetty tutkimuksessa tunnekokeilun jäätyä kesken niin alkuvaiheessa, eikä 

ensimmäisen, taustoittavan haastattelun aineistossa vielä ollut tutkimuksen kan-

nalta olennaista tietoa. Yhdessä tiimissä vaihtui esihenkilö tunnekokeilun puolivä-

lissä ja tämän tiimin osalta on siten haastateltu kahta eri henkilöä. Tämän vuoksi 

haastateltavia on ollut enemmän kuin mukana olleita tiimejä. Tutkimusta varten 

haastateltiin näin ollen yhteensä kymmentä henkilöä, joista yhdeksän henkilön 

haastatteluaineisto on analysoitu.  

 

Haastateltavat esihenkilöt olivat iältään 37–54-vuotiaita. Mukana oli kahdeksan 

naista ja kaksi miestä. Keskeyttäneen tiimin esihenkilö oli nainen. Haastateltavien 

joukossa oli vain vähän esihenkilökokemusta omaavia, sekä jo pitkän, pisimmillään 

viidentoista vuoden esihenkilökokemuksen omaavia henkilöitä. Tiimien henkilö-

määrä vaihteli kahdeksasta viiteenkymmeneen. Kuusi tiimiä oli perustettu vuoden 

sisällä ja kaksi tiimiä oli toiminut pidempään yhdessä. Kaikissa tiimeissä tehtiin tut-

kimusjakson ajan pääasiassa etätyötä COVID-19-epidemian vuoksi. Taustamuuttu-

jia tarkasteltaessa on haastateltavien ja heidän johtamiensa tiimien joukko hyvin he-

terogeeninen. Haastateltavista ei muodostu vertailtavia kokonaisuuksia siitä syystä, 

että heidän demografiset tietonsa ja taustansa ovat niin erilaisia. Koska luotettavia 

eroja esimerkiksi naisten ja miesten tai eri ikäisten esihenkilöiden kokemusten välillä 

ei ole mahdollista pienen otannan vuoksi tehdä, ei tutkimustuloksia vertailla näiden 

taustamuuttujien perusteella toisiinsa. 

 

Esihenkilöiden motiivit ilmoittautua tiiminsä kanssa tutkimukseen olivat pääosin hy-

vin samankaltaisia. Esihenkilöt kaipasivat työkaluja käsitellä ja tunnistaa tunteita 

työyhteisössä. Lisäksi he toivoivat voivansa rakentaa ja parantaa avointa keskuste-

lukulttuuria, luottamusta ja tunneilmapiiriä, sekä vahvistaa tiimin yhteisöllisyyttä ja 

yhteishenkeä. Esihenkilöt toivoivat voivansa tunnetiedon avulla saada aiempaa pa-

remmin selville tiiminsä tunneilmapiirin reflektoimalla tunnekyselyn tuloksia omiin 
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havaintoihinsa, ja tämän pohjalta tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi taustalla oli 

esihenkilöiden halu kehittyä johtajana ja oppia johtamaan paremmin myös omia tun-

teitaan.  

 

5.2 Haastateltavien kokemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä 

 

Tässä luvussa käsitellään haastateltavien yleisiä kokemuksia tunnetiedon hyödyn-

tämisestä. Valtaosa näistä kokemuksista oli positiivisia havaintoja tunnetiedon vai-

kutuksista työyhteisön tunteiden johtamiseen, mutta esihenkilöt kertoivat myös jois-

takin haasteista, joita tunnekokeilun aikana ilmeni.  

 

Tunnetieto, jota esihenkilöt raporttien muodossa saivat koko tunnekokeilun ajan, 

koettiin pääsääntöisesti hyödylliseksi. Osa haastateltavista harmitteli toisinaan al-

haisia vastaajamääriä, mutta siitä huolimatta valtaosa koki voineensa hyödyntää 

tunnetietoa jollakin tavalla.  

 

”Se on vähän sellanen, et jos siellä on hyvä fiilis, niin et jes, ei oo mitään tulipaloo 

tai semmosta mitä en tietäisi tai joku on vakavasti kuormittunut tai jotain muuta. Sit 

jos siel tulee niit heilahteluita, ni miettii et mitä mä en nyt huomaa et mikä on voinut 

olla sellanen tilanne mun ja jonkun kommunikaatiossa. Et siinä mielessä se on hyvä, 

varsinkin tällasena aikana, kun ollaan etänä eikä näin ihmisiä kohtaa. Toi on sella-

nen toinen signaali mikä tukee sitä omaa toimintaa.”   

 

“Mulle oli tärkeetä, että pysyn pulssilla ja aistin tunteita mitä on, ja kyllähän tää siihen 

oli työkalu. Aina kun raportti tuli, väistämättä, ainakin silloin alkuvaiheessa funtsi, et 

mistäköhän nää on ja mitäköhän on tapahtunu parin viikon aikana. Et kylhän sä 

lähet kelaamaan sitä omaa toimintaa ja tiimin toimintaa. Toinen oli sit tämmönen 

tiimin tavote, et syntyy luonteva konteksti puhua näistä ja sanottaa näit asioista. Et 

eihän me muuten oltas varmasti meiän viikkokokouksissa puhuttu meidän tunteista. 

Tulosten ja tän pilotin kautta se oli jotenkin tosi luontevaa. Vaikka meil on pieni 

joukko vastaajia ni voitiin anonyymisti näitten tulosten kautta puhua. Et missään vai-

heessa ei tullut ilmi kuka on vastannut, vaan käsiteltiin näitä ihan yleisellä tasolla ja 

mun mielestä se oli rikastuttavaa.”  
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”Ehkä mä suhtaudun niin että tää on meille työkalu ja tää on vasta alkua ja et ihmiset 

ymmärtää, että tunteet on tärkeitä, ne on luvallisia ja niitten eessä ei tartte joutua 

paniikkiin. Koskee myöskin innostumisen ja ilon tunteita. Muutama vuos sitten oli 

ihmisille hirveen hankalaa sekin, että kattokaa miten hienoa. Niin siellä oli ihmiset 

et tarviiko sitä nyt kuuluttaa.”  

 

”Vaikka me tiimissä arvottiin, et mikä tällasen aplikaation hyöty on niin pienessä 

tiimissä, niin siitä huolimatta ajattelen, että toi voi olla kanava esimerkiks kuitenkin 

kertoo vielä rehellisemmin mikä se fiilis on kuin tämmösessä kasvokkaisessa vuo-

rovaikutuksessa.”  

 

Ajankäyttöön liittyvät kommentit olivat haastateltavien keskuudessa yleisiä. Esihen-

kilöt eivät saaneet tunnekokeilun alussa valmista toimintatapaa käsitellä tunnetietoa 

työyhteisössään. He saivat itse rakentaa omalle työyhteisölleen parhaiten sopivan 

mallin ja huolehtia tunnetiedon läpikäymiseen liittyvästä ajankäytöstä. Yhtä lukuun 

ottamatta kaikki esihenkilöt olivat joko lisänneet yhteisen kokoontumisten määrää, 

jotta tunneraportteja ehdittiin käydä kunnolla keskustellen läpi, tai niille oli varattu 

aikaa jo sovittujen yhteisten palaverien yhteydessä. Työn luonteen tai kiireen vuoksi 

kaikille sopivan yhteisen ajankohdan löytäminen oli kuitenkin ollut joissain työyhtei-

söissä vaikeaa, tai sovituista ajankohdista oli ollut hankala pitää kiinni kiireen, pääl-

lekkäisyyksien tai poissaolojen vuoksi.  

 

”On ollu aika poikkeuksellinen syksy koko tiimillä, meidän työpaine on ollut hurja, se 

on leimannu meillä kaikkea tekemistä. Tuntuu, että kaikki uudet ideat tai ajatukset, 

joita yrittää tuoda pöytään, tai buukata aikaa et istutaan ja jutellaan ja mietitään vä-

hän aikaa, ni reaktiot on ensimmäisenä, et no sit mulla kasaantuu nää kaikki muut. 

Et tää on ollu sillee vähän haastava ajankohta. Ittekin mietin et täs on kuitenkin 

paljon aineksia sekä tiimijohtamiseen että omaan johtamiseen, omaan ajatteluun ja 

ylipäänsä siihen miten tiimi toimii. Mä oon antanu itelleni ja tiimille luvan, et me pa-

lataan tähän vielä. Et hyödynnetään näitä ja puhutaan näist asioista ja havainnoista 

ehkäpä alkuvuodesta, kun tilanne vähän rauhoittuu.”  

 

”No ehkä niinkun, täytyy sanoa, et jos ei olis ollu niin helvetillinen kiire koko syksy, 
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niin olis voinu ehkä pysähtyä miettimään, et kun siel oli ihmisillä, he raportoivat 

myöskin tiettyjä kielteisiä tunteita omaan työhönsä, niin sen äärelle olis voinu py-

sähtyä. Tässä huomaa myöskin sen, et jos on kiire, niin mikä asia priorisoituu pois 

agendalta. Aika tärkee asia.”  

 

Vain yksi esihenkilö ei ollut saanut raivattua tunnekokeilulle juurikaan aikaa.  

 

”Näilläkin tuloksilla olisi voinut saada enemmän irti, jos me olis ryhdytty sitä aktiivi-

semmin purkamaan, mut sit sille ei muodostunut sellasta aikaa tai paikkaa, joka oli 

omiaan, vaikka mä kuukausikokouksessa muistuttelin et muistakaa vastata, ni se 

on omiaan laskemaan sitä vastausprosenttia myös.”  

 

Vaikka tunnekyselyn tavoitteena ei ollut saada kaikkia tiimin jäseniä vastaamaan 

kyselyyn ja vastausprosentteja ei mitattu tai seurattu, raportoivat muutamat esihen-

kilöt myös pettymystään alhaista vastaajamäärää kohtaan. He kokivat, että tunne-

tiedosta ei voinut vetää luotettavia johtopäätöksiä, jos vain harva oli vastannut ky-

selyyn. Toisaalta joukossa oli myös useita sellaisia esihenkilöitä, jotka vastauspro-

sentista riippumatta kokivat saaneensa tunnetiedosta tukea tunteiden käsittelyyn 

työyhteisössä. Näin johtopäätösten tekemistä tunnetiedon perusteella pohtii eräs 

haastateltavista.  

 

”Se mikä mua tässä ittee mietityttää et minkä verran mä uskallan sieltä tehdä johto-

päätöksiä, ni niitä vastauksia on kuitenkin melko vähän tiimin lukumäärään verrat-

tuna, et sieltä ei voi aukottomasti tehdä johtopäätöksiä, ja sitten se, et mä en halua, 

eikä tavote oo se, et mä ihmisiltä tinkaisin mikä sun tunne oli, kun sä vastasit ja 

mistä se johtu.”  

 

Muutamilla esihenkilöillä oli haasteita tunnetiedon käsittelyssä tiimin kanssa ja he 

olivat epävarmoja siitä, mikä olisi sopiva tapa keskustella tunteista yhdessä. Raport-

tien sisällön paljastaminen sellaisenaan johdettaville aiheutti esimerkiksi yhdessä 

esihenkilössä huolta siitä, että johdettavat mahdollisesti kokevat sen myötä painos-

tusta paljastaa oma vastauksensa muille. Osa esihenkilöistä olisi kaivannut annet-

tuja ohjeita tarkemmat ohjeet tunneraporttien läpikäymiseen oman tiimin kanssa. 
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Toisaalta myös päinvastaisia kokemuksia raportoitiin. Näin asiaa pohti esihenkilö, 

jolla tunteiden käsittely työyhteisön kanssa oli sujunut hyvin.   

 

”Jos aattelee et tätä Nayadayan sovellusta käyttäisi esimiestyössä, se kyl vaatii siltä 

henkilöltä, joka sen ottaa käyttöön, ni sellasen täydellisen heittäytymisen, et se us-

kaltaa kattoo niitä tuloksia ja uskaltaa niistä kans puhua. Et se voi olla, et kuinka 

joku sellanen joka alottaa hommaa ja on enemmän taulukkoihminen kuin tunneih-

minen, miten se pystyy edes ton sovelluksen avulla niitä asioita käsittelemään, et 

siin on todella iso haaste.”  

 

Pohdintaa sai aikaan myös COVID-19-epidemiasta johtuva pakottava tilanne työs-

kennellä pääsääntöisesti etätyössä ja kommunikoida yhteisissä tapaamisissa etä-

työvälineiden avulla.  

 

”Itse koen että mulle on vaikeampi, kun olen etäällä. Mua ei haittaa, vaikka ryhmä 

on isompi, kun mä nään sen ryhmän käyttäytymisen siinä, jos mä oon siinä läsnä ja 

pystyn jututtamaan siinä niitä henkilöitä, jotka näyttävät vajoavan jotenkin omiin aja-

tuksiinsa tai jotenkin ottavat jotain katsekontaktia toisiinsa sillai, et ovat jotain mieltä, 

jota eivät haluakaan kertoa.”  

 

”Tää videoneuvottelumaailma ei sitä tue et puhuttais kauheen syvällisesti, et sit 

kun kokous loppuu, sulkee kameransa. Mä uskon et ihmisil on halu nähä niitä re-

aktioita, et se on ehkä tässä se vaikeus.”  

 

Toinen haastateltava toisaalta painotti, miten tärkeää on pitää yhteisissä tapaami-

sissa kamera päällä. 

 

“Sen tunnetilan näkee kyllä mikä on päällä. Onks apeutta tai alakuloisuutta, ilosta 

tai jotain muuta ja se näkyy yllättävän hyvin myös videon välityksellä. Kun aina pu-

hutaan siitä, että on virtuaalisesti vaikee havainnoida tunteita ni mä oon siitä vähän 

eri mieltä. Mun mielestä se näkyy kyllä videollakin, ei ehkä niin helposti kuin liveti-

lanteessa, mut näkyy kuitenkin.”  
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Mittaussyklejä oli kaksi, joko viikon tai kahden viikon välein. Esihenkilöiden koke-

mukset mittausjaksoista vaihtelivat ja heidän kokemustensa perusteella ei voida 

luotettavasti sanoa, kumpi mittaussykleistä olisi tällaisessa tunnekyselyssä pa-

rempi.  

 

”Mun mielestä viikon välein oli hyvä. Se ois ollu ihan mahoton muistaa, jos se olis 

ollu vaan kahen viikon välein. Oisinhan mä sen johki kalenteriin voinu laittaa, mut 

nyt tiimi muistutti et hei muistakaa tänään torstai, mittaus, et siit tuli semmonen et 

torstaisin tää kuuluu meidän ohjelmaan. Aika hyvin niihin tulikin vastauksia.”  

 

“Miks tää ei vois olla päivittäin? Ajatus siitä, että ne tunteet tulee ja menee, ne voi 

kestää sulla varttitunnin, oli se mikä tahansa. Mä näen päivän aikana työyhteisössä 

monia tunteita.”  

 

”Jos tämmönen sovellus olisi käytössä jatkuvasti, niin se vois olla se kaks viikkoo 

tai jopa pikkusen pidempi. Pari viikkoo tai kolme viikkoo siinä vois kuulostella jakson 

fiiliksiä, et mitä on syntynyt, minkälaisia ristiriitatilanteita on ollu ja minkälaisii tunte-

muksia se on herättänyt.”  

 

”Mielellään olis voinut olla kerran viikossa. En mä usko, et siinä olis kauheena vaih-

telua ollut, mut mä ajattelen et siihen olis voinu saada sellasta jatkuvuutta ja seu-

rantaa tiiviimmin. Sinänsä mä aattelen, et nää tunteet on sellasia, et jos on aika 

tasasta meininkiä ja työarkea, ni voi olla, ettei siinä mitään kauheita tunteiden vuo-

ristoratoja oo, et sinänsä se pidempi sykli on niinku perusteltu tästä näkökulmasta. 

Mut sit tavallaan sen seurannan näkökulmasta mä aattelen, et se tiivis olis hyvä.”  

 

Yhtenä ajatuksena tutkimusta suunniteltaessa oli seurata, muuttuvatko tutkittavien 

työyhteisöjen tunneilmastot tutkimusjakson aikana. Taustalla tässä seurannassa oli 

hypoteesi siitä, että tunteiden aiempaa aktiivisempi esillä pitäminen työyhteisössä 

ja tunnetiedon mukanaan tuomat hyödyt saisivat työyhteisön tunneilmaston muut-

tumaan positiivisempaan suuntaan. Tälle olettamalle ei saatu tutkimuksessa tukea. 

Kaikkien tiimien tunneilmastot olivat jo tunnekokeilun alussa hyvällä tasolla ja huo-

mattavia muutoksia tutkimusjakson aikana ei tapahtunut. Oheisessa nelikentässä 
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(kuva 15) on esimerkki tyypillisestä tunnejakaumasta. Nelikenttä kuvaa tunneja-

kaumaa ja tunteiden painoarvoja kokonaisuutena omaa työtä kohtaan koko tutki-

musjakson ajalta kahden viikon välein vastanneiden tiimien keskuudessa. Loput 

vastaavat nelikentät koko mittausjakson ajalta löytyvät liitteestä 3.  

 

 

KUVA 15. Tyypillinen tunnejakauma koko mittausjakson ajalta 

 

Tunneilmastot tutkittavissa tiimeissä olivat jo aloitettaessa hyvät, ja niitä olisi joka 

tapauksessa ollut vaikea parantaa, oli käytössä tunnetietoa tai ei. Tunneilmastoa 

mitattiin NayaDayan muodostamilla EVI-arvoilla, jotka esihenkilöt saivat tietoonsa 

jokaisessa raportissa kysymyksittäin. Tutkittavalle organisaatiolle toimitettiin lisäksi 

erilliset Excel-raportit kaikesta mittauksesta syntyneestä datasta. Niiden pohjalta 

tutkija muodosti oheiset kuvat 16 ja 17, jotka kuvaavat sekä viikoittain että kahden 

viikon välein vastanneiden tiimien EVI-arvojen kehitystä. Niistä voidaan huomata, 

että arvot vaihtelevat jonkin verran ja muodostavat aaltoilevia käyriä. Yhdellä viikolla 
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on ollut positiivisempia tunteita, toisella viikolla hiukan negatiivisempia, mutta ha-

vaittavissa olevaa selkeää muutosta suuntaan tai toiseen ei työyhteisöissä tapahtu-

nut. Tiimien 2. ja 9. käyrät kuitenkin kaartuvat viimeisten tutkimusviikkojen aikana 

muita hieman jyrkemmin alaspäin. Näistä toisen osalta todennäköinen syy EVI-ar-

von putoamiselle kävi ilmi haastatteluissa, mutta toisen tiimin osalta ei saatu selville, 

johtuuko EVI-arvon lasku normaalista tunneilmaston vaihtelusta, vai ovatko syyt jos-

sakin muualla. Haastatteluissa ei ilmennyt mitään erityistä syytä laskulle. Kyseessä 

on tiimi, jossa tunteiden mittaamista ei tutkimusjakson aikana saatu laajasti käyt-

töön. Tiimin jäsenet eivät vastanneet tunnekyselyyn kovin aktiivisesti ja vastaus-

määrät jäivät pieneksi tiimin kokoon nähden.  

 

 

KUVA 16. EVI-arvo tiimeittäin, viikoittain vastanneet tiimit 

 

 

KUVA 17. EVI-arvo tiimeittäin, kahden viikon välein vastanneet tiimit 
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Tutkimusjakson aikana kohdattiin myös muutamia teknisiä, tunteita mittaavaan so-

vellukseen liittyviä haasteita. Sovellus ei kaikilla käyttäjillä asentunut puhelimiin su-

juvasti. Sovelluksen toimintaperiaatteeseen kuului ilmoittaa käyttäjälle, kun sovel-

luksessa on kysymyksiä vastattavana. Näitä ilmoituksia eivät kaikki käyttäjät saa-

neet. Sovellukseen liittyvät tekniset ongelmatilanteet saattoivat vaikuttaa vastaajien 

motivaatioon joko aloittaa vastaaminen tai jatkaa tunnekyselyihin vastaamista.  

 

”Kyllä mä sanoisin, että kun se appi ei oo kauheen intuitiivinen, musta tuntuu et se 

aiheutti siihen alkuun sen et mikä tää on, en mä tajuu tätä, tää ei toimi, meneeks 

nää mun vastaukset mihinkään. Tää sovellusten maailma on sitä, UX:nä puhutaan 

sitä, et se on ihan äärimmäisen tärkeä. Se ei saa hetkeksikään katketa se looginen 

käyttöpolku siellä. Jos se katkeaa, sit mennään pois, eikä palata.”  

 

Esille nousseet tekniset haasteet pyrittiin tunnekokeilun aikana mahdollisuuksien 

mukaan ratkaisemaan antamalla lisäohjeita ja henkilökohtaista tukea käyttäjille. Li-

säksi sovellusta päivitettiin kerran tunnekokeilun aikana käyttömukavuuden lisää-

miseksi. Kaikki haastateltavat eivät raportoineet haasteista sovelluksen kanssa.  

 

”NayaDaya oli hyvä, ihmisillä sen sovelluksen käyttö onnistu ilman suurempia on-

gelmia. Sen käyttämiseenhän on tosi matala kynnys.”  

 

Kaksi haastateltavista kertoi, että kysymyksenasettelu oli heidän työyhteisöjään aja-

tellen haastava. Näissä työyhteisöissä henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti ha-

jallaan organisaatiossa, eivätkä tiiviisti yhdessä. Tämän vuoksi oman tiimin vuoro-

vaikutusta koskevaan kysymykseen oli ollut työyhteisön jäseniltä tulleen palautteen 

perusteella haastava vastata. Kysymyksenasettelu voidaankin nähdä keskeisessä 

roolissa tämäntyyppistä mittausta suunniteltaessa, jotta mittaustulokset ovat mah-

dollisimman hyödyllisiä työyhteisölle.  

 

”Meidän ihmiset koki, et vuorovaikutusta on vaikea arvioida vain näihin tiettyihin ih-

misten kanssa, kun töitä tehdään kuitenkin koko tiimin kanssa. Ihmisten kokemus 

on et ei he pysty eritellä et onks tää just näitten ihmisten kanssa sujunut hyvin vai 

noiden toisten kanssa.”  
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Lisäksi osa esihenkilöistä raportoi muutamilla tiimiläisillään olleen vaikeuksia löytää 

sovelluksen 20 tunnesanan joukosta sopiva sana.  

 

”Siit on vaikee löytää tunteita. Joku sanoi et se skaala ei sovellu työelämään, et siel 

on mukana muuhun liittyviä tunteita, et niitä ei ees aattele käyttävänsä työelämässä. 

Et työelämällä on ikään kuin oma tunneskaalansa. Sieltä puuttuu esimerkiks turhau-

tuneisuus, häpeä, no siel oli se syyllisyys mut se ei oo sama asia. Riittämättömyy-

den tunne, se oli ehkä kaikkein eniten se, mitä ihmiset oli, et täältä puuttuu se, et en 

tee tarpeeks.”  

 

Haastateltavat kertoivat aktiivisesti aikeistaan jatkaa tunteista puhumista oman työ-

yhteisön kanssa, vaikka tunnetiedon kerääminen tunnekokeilun myötä päättyikin.  

 

”Mä kysyin porukoilta, et miten te haluutte, et me jatketaan sen jälkeen keskustelua, 

ylipäätään ihan yleisistä aiheista mut sit et mitä tunteita on herättänyt nää [työasiat], 

et vaikka vähän tätä samaa metodia siinä vaikkei ookaan mitään tuloksia nähtävillä 

siinä, ni ne halus ehdottomasti et kerran jaksossa, se oli ryhmän toive.”  

 

”Mut meillähän on koko tiimin viikkokokouksia, joissa hyvin vois ajatella et otettaiskin 

tämmösiä asioita jatkossakin.”  

 

”Mä en tarvii sitä mittaustulosta enää, vaan mä nään, että ihmisillä on se kokemus 

siitä, että he arvioivat niitä tunteitaan. He on nyt opetellu syyskuusta marraskuuhun 

sitä, että he arvioivat ja tunnistavat tunteitaan ja nyt me lähetään tästä liikkeelle ja 

kahen vuoden päästä mä voin kertoa sulle mikä merkitys tällä oli.”  

 

5.3 Tunnetiedon avulla saadut hyödyt  

 

Haastatellut esihenkilöt raportoivat tunnetiedosta olleen heille useita erilaisia hyö-

tyjä työyhteisön tunteiden johtamisessa. Teorian pohjalta muodostetut kuusi tuntei-

den johtamisen kokonaisuutta olivat tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen 

ja ymmärtäminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio, johdettavia arvostavat johtamis-

käytännöt, työtehtäviin ja työn tekemiseen liittyvät toimenpiteet, hyvistä suhteista 
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huolehtiminen ja säännölliset piristysruiskeet (kuten palaute ja kehut). Hyötyjä ni-

mettiin näistä viiteen ensimmäiseen (taulukko 10). Esihenkilöiden nimeämät hyödyt 

esitetään tässä luvussa järjestyksessä siten, että eniten mainintoja saanut tapa on 

ensimmäisenä. Koska tutkimuksen yhtenä alakysymyksenä oli selvittää, miten esi-

henkilöt ovat hyödyntäneet tunnetietoa käytännössä, esitellään työtehtäviin ja työn 

tekemiseen liittyvät käytännön toimenpiteet selkeyden vuoksi erikseen luvussa 5.4.  

 

TAULUKKO 10. Tunnetiedon koetut hyödyt kokonaisuuksittain 

Tunnetiedon hyödyt  Tunnetiedosta ei ollut hyötyä 

• Tunteiden ja niiden vaikutusten tunnis-

taminen ja ymmärtäminen parani 

• Vuorovaikutus ja kommunikaatio li-

sääntyi 

• Johdettavia arvostavat johtamiskäy-

tännöt lisääntyivät 

• Työyhteisön suhteet paranivat  

• Säännölliset piristysruis-

keet, kuten palaute ja ke-

hut, eivät lisääntyneet 

 

• Työtehtäviin ja työn tekemiseen liitty-

vät toimenpiteet lisääntyivät 

Käytännön toimenpiteet rapor-

toidaan luvussa 5.4 

 

 

Tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ymmärtäminen  

 

Kaikki haastateltavat mainitsivat saaneensa tunnetiedosta hyötyjä liittyen tunteiden 

ja niiden vaikutusten tunnistamiseen ja ymmärtämiseen liittyen. Tunnetiedon poh-

jalta laaditut raportit tekivät tunteista aiempaa näkyvämpiä ja antoivat tunteille nimiä. 

Eniten hyötyjä oli ollut työyhteisön tunteiden tunnistamiseen. Jopa kuusi haastatel-

tavaa kertoi, että tunnetieto teki näkyväksi sellaisia tunteita, jotka olisivat muutoin 

jääneet heiltä huomaamatta. Tunnetiedon avulla nähdyt, erään haastateltavan hil-

jaisiksi signaaleiksi kutsumat tunteet auttoivat havaitsemaan asioita jo etukäteen ja 

ottamaan asioita keskusteluun ennen niiden eskaloitumista. Nämä havainnot tehtiin 

jo tunnekokeilun ensimmäisten viikkojen aikana ja kaikki kuusi haastateltavaa mai-

nitsivatkin tämän hyödyn jo toisessa haastattelussa. 
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”Ei mul ois mitään aavistusta noista tommosista kriittisestä suhtautumisesta omaan 

työhön, se olis jäänyt, ja nää yksittäiset pettymyksen tunteet esihenkilön vuorovai-

kutukseen, ei mul olis ollu tietoa. Varsinkin näin etäaikana on hankala, kun sä et ole 

aistimassa siinä kahvijonossa sitä tunnelmaa ja sitä fiilistä niin vaikee tää on.”  

 

”Se tunteiden aistiminen on aika piiloon jäävää asiaa, et sit kun ne on tullu konk-

reettisesti noihin tuloksiin, et siellä on pettymystä, meilläkin niissä tuloksissa on aina 

yks vastaus joka on pettymys siihen vuorovaikutukseen, vaik on mitä tehty, et mikä 

tää on tää juttu et minkä takia, mut se ihminen ei oo siinä koskaan sanonut et mistä 

se johtuu, et jokuhan sanoo ihan avoimesti et minulla oli tässä pettymys et tuntuu et 

koko homma hajoaa käsiin ja en jaksa enää, mut kaikki ei puhu. Voisin ilman tätä 

tunnetutkimusraporttia olla vähän ruususemmissa kuvitelmissa siitä todellisuudesta 

et missä ne elää et siinä mielessä on ollut hyötyä, vaikka mitään isoja ongelmia ei 

oo ollu, ainakaan vielä.”  

 

Tunnetiedon koettiin toimineen myös hyvänä tukena esihenkilön omille havainnoille 

työyhteisön tunteista ja tapahtumista. Kolme haastateltavaa toi tämän hyödyn esille 

jo toisessa, tunnekokeilun puolivälissä tehdyssä haastattelussa. Lisäksi kaksi haas-

tateltavaa mainitsi, että tunnetieto sai heidät miettimään mittausjakson tapahtumia 

ja tilanteita ja analysoimaan, mistä esiin nousseet tunteet johtuvat. Tunnetieto toimi 

kahdelle haastateltavalle myös peilinä omaan johtamiseen ja auttoi jäsentämään 

omaa toimintaansa esihenkilönä. Tunnetieto myös osaltaan vahvisti esihenkilöiden 

kokemusta siitä, onko oma tapa johtaa ollut hyvä vai ei.  

 

Lisäksi osa haastateltavista kertoi tunnetiedon auttaneen heitä omien tunnetaito-

jensa kehittymisessä. He raportoivat tunnetietoisuuden ja ymmärryksen lisääntymi-

sestä sekä omien ja muiden tunteiden tunnistamisen kehittymisessä. Tunnetieto 

auttoi myös tiedostamaan tunteiden läsnäolon ja vaikutuksen aiempaa paremmin. 

Seuraavassa lainauksessa eräs esihenkilö kuvailee tilannetta, jossa hän oli tiedos-

tanut oman tunteensa aiempaa paremmin ja pystynyt säätelemään omaa reaktio-

taan sen ansiosta.  

 

”On oppinu ehkä hiukan paremmin tunnistamaan omia tunteitaan ja erilaisia 
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tilanteista missä ne ilmenee, ja sitä kautta et onko se tunne vaikuttanut mun käyt-

täytymiseen siinä tilanteessa. Tunnistin esimerkiksi itsessäni pienen ärtymyksen 

tunteen, kun käsiteltiin tiettyjä asioita tiimin kanssa. Tavallaan siinä tilanteessa py-

sähdyin itse, et mun täytyy nyt tämä tunne jotenkin tukahduttaa, tai sitähän ei voi 

tukahduttaa, mut pistää taka-alalle, et ymmärsin, että tämä tilanne menee vielä han-

kalammaks, jos mä näytän siinä tilanteessa, et mua ärsyttää tää tai et jos mä her-

mostun.”  

 

Tunnetieto toi yhdelle haastateltavalle mukanaan myös omaa johtamistyötä helpot-

tavan oivalluksen.  

 

”Oli itselle tärkeetä huomata se, että kaikki tunteet ei aina liity minuun esimiehenä, 

vaan että siellä ihmiset kerto, et kun ne vastaa, et se riippuu ihan siitä onko kiire tai 

loppuko akku puhelimesta työkeikalla. Asioita, joitten kanssa mä en pysty, mul ei oo 

mitään tekemistä niitten asioitten kanssa. Huomaan itestäni, että mä pikkusen, ja 

tää on mulla aikaisemminkin ollu, että tää on mulla opeteltava asia, että mä kuvitte-

len, että mä pystyn itse vaikuttamaan kaikkiin työyhteisön asioihin. Mut on inhimil-

listä ymmärtää, et sit kun se akku loppuu tms. niin onhan ne minun keinot vaikuttaa 

siihen asiaan vähän huonot. Tämän mä sanotin ääneen ja sanoin, että minulle tää 

on iso asia huomata, ettei kaikki oo aina mun käsissä.”  

 

Kuvaan 18 on koottu sellaiset hyödyt, joita esihenkilöt tunnetiedon avulla kertoivat 

saaneensa tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi.  
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KUVA 18. Tunnetiedon hyödyt (tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ym-

märtäminen) 

 

Johdettavia arvostavat johtamiskäytännöt 

 

Muutamia hyötyjä raportoitiin olleen myös johdettavia arvostavien johtamiskäytän-

töjen luomiseksi. Havaitut hyödyt liittyivät haastateltavien tunnetiedon perusteella 

tekemiin havaintoihin tuen tarpeesta työyhteisössä, jonka myötä he pystyivät muut-

tamaan omaa johtamistaan siten, että se paremmin tukee työyhteisöä. Yhdellä 

haastateltavalla on esimerkiksi tapana osoittaa huomaavaisuutta jokaista johdetta-

vaansa kohtaan kysymällä heiltä vuorotellen mielipiteitä ja kuulumisia kokouksissa 

riippumatta siitä, että työyhteisössä on noin 50 henkeä ja kokoukset järjestetään 

etätyösuosituksista ja kokoontumisrajoituksista johtuen etätapaamisina. Lisäksi hän 

oli tunnekokeilun aikana huomannut työyhteisön jäsenten osallisuuden ja yhteisvas-

tuullisuuden kokemusten lisääntyneen.  

 

Haastateltavat vahvistivat tunnetiedosta olleen hyötyä johdettavien auttamiseksi 

myös tunteiden käsittelyssä. Yhteensä kuusi haastateltavaa löysi hyötyjä tähän 
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tapaan johtaa tunteita. Kaksi haastateltavaa mainitsi, että tunnetieto toimi hyvänä 

tukena ja runkona tunteiden käsittelemiseksi työyhteisössä. Tämä havainto tehtiin 

jo tunnekokeilun ensimmäisen puoliskon aikana. Tunnekokeilun päätyttyä viimei-

sissä haastatteluissa kaksi haastateltavaa kertoi, että tunteista puhuminen työyhtei-

sössä tunnetiedon avulla on lisännyt vertaistuen kokemuksia sekä ymmärrystä mui-

den tunteita kohtaan. Toinen heistä kertoi saaneensa työyhteisöstään palautetta 

siitä, että tunteista on ollut mukava puhua ja että on ollut hyvä, ettei niiden kanssa 

tarvitse enää olla yksin.  

 

”Ainakin he on ite sanonut, et on ollut kiva puhua näistä ja käydä niitä tuntemuksia 

läpi, ettei tartte yksin niitten tunteittensa kanssa olla. Onhan varmaan jokin aika sit-

ten ollu, ettei tunteita saa tuoda työpaikalle, ni nyt niistä on lupa puhua. Ja kylhän 

se tavallaan varmaan laukasee sellasii tilanteita, meil ei nyt oikeestaan oo sellasia 

ristiriitoja ollu tiimissä, mut enemmänkin se rakentaa luottamusta puhua näistä tun-

teista.”  

 

Lisäksi yksi haastateltava kertoi, että työyhteisössä oli esiintynyt jo tunnekokeilun 

ensimmäisen puoliskon aikana helpotusta siitä, että tunnetiedon avulla tunteista vih-

doin puhutaan ääneen. Kaksi haastateltavaa totesi, että tunnekokeilun aikana käy-

tetyt tunnesanat ja kasvanut tietoisuus tunteista jäävät käyttöön työyhteisössä myös 

tunnekokeilun päätyttyä. Siten ne osaltaan auttavat työyhteisön jäseniä tunteiden 

käsittelyssä jatkossakin. Toinen heistä oli tehnyt tämän havainnon jo tunnekokeilun 

puolivälissä, ja toinen mainitsi tämän hyödyn viimeisessä haastattelussa.  

 

”Mä uskon, että tunnekokeilun jälkeen pystytään ihan käymään keskustelemalla ja 

kyselemällä näitä asioita läpi. Tää anto hyvän rungon ja mallin siihen, mikä avaa 

sen puheen ja keskustelun.”  

 

Oheiseen kuvaan 19 on havainnollistettu kaikki tähän tunteiden johtamisen osa-alu-

eeseen mainitut tunnetiedon avulla saavutetut hyödyt.  
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KUVA 19. Tunnetiedon hyödyt (johdettavia arvostavat johtamiskäytännöt) 

 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat tunnetiedosta olleen hyötyä vuorovaikutuksen 

ja kommunikaation lisäämiseksi työyhteisössä. Yhteensä kuusi haastateltavaa ra-

portoi tähän tunnetiedon auttaneen heitä tässä tunteiden johtamisen osa-alueessa. 

Kaikki kuusi olivat huomanneet tunteista puhumisen ja keskustelun lisääntyneen 

työyhteisössä tunnekokeilun aikana. Yksi heistä kertoi, että tunnekokeilu oli tuonut 

vaivihkaa tunteet yhteiseen keskusteluun ja auttanut ihmisiä innostumaan tunteista. 

Samainen haastateltava iloitsi myös siitä, että sai tunnekokeilun ansiosta sovittua 

työyhteisölleen yhteisen, säännöllisen kokousajan, joka aiemmin ei ollut onnistunut. 

Nyt tunnekokeilun aikana yhteisen kokoontumisen hyödyt on huomattu ja sen ansi-

osta tuo kokousaika jäi pysyväksi käytännöksi työyhteisölle. Toinen haastateltava 

kertoi myös saaneensa lisää kaivattua aikaa yhteiselle keskustelulle tunnekokeilun 

avulla, ja kaksi muuta kertoi tunnetiedon antaneen luontevan kontekstin ottaa tun-

teita esiin työyhteisön kanssa. Tunteista puhuminen muuttuikin tunnekokeilun ai-

kana luontevaksi osaksi työyhteisön vuorovaikutusta.   
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”Kyllä me on puhuttu enemmän kuin ilman tätä kokeilua. Tiedostettu enemmän tun-

teiden läsnäoloo ja vaikutusta. Se varmaan tulee jatkuunkin, uskoisin. Että vaikka 

kokeilu päättyy, en usko, että tunteiden tiedostaminen päättyis siihen, vaan niistä 

varmaan puhutaan jatkossakin. Niitä varmaan näytetään ja niistä puhutaan ja aina-

kin niistä on helpompi puhua, kun on aikasemminkin puhuttu. Ja kun on joku yhtei-

nen kokemus siitä, että tunteita voi käsitellä tälläkin tavalla, niin jatkossakin varmaan 

keskusteluu on enemmän.”  

 

”Viimeksi käytiin nää läpi ja puhuttiin siitä, et kuinka luontevaa on puhua näistä asi-

oista. Se on osittain tän tunnekyselyn ansiota ja myös muun toiminnan ansiota, 

vaikka on palavereita pitkin päivää ja joku oli laskenut, et se eilinen iltapäivän pala-

veri oli hänelle kahdeksas sinä päivänä, siitä huolimatta jotenkin siihen palaveriin 

on aina hyvä fiilis tulla ja siinä on ne lähikollegat paikalla ja voi puhua mistä vaan ja 

siin on tää tunneraportti, et se on vähän niinku henkireikä sit kuitenkin, vaik se on 

siellä iltapäivällä.”  

 

Yksi haastateltava kertoi huomanneensa muutoksia tavassa ja sävyssä, millä työ-

yhteisössä puhutaan tunteista. Hänelle tämä muutos oli tunnekokeilun tärkein hyöty.  

 

”Mä oon syksyn aikana kuullut, että työyhteisössä on heitetty syksyn aikana palave-

reissa, että aatella, meillä töissäkin on tunteita. Se kertoo siitä muutoksesta, mikä 

siellä on siinä ajatusmallissa ja työkulttuurissa. Että on normaalia, että mä tässä nyt 

pohdin miltä tää musta tuntuu ja yritän sanottaa sitä. Se on kaikista isoin asia.”  

 

Kaksi haastateltavaa mainitsi myös keskustelusyvyyden lisääntyneen. Toinen 

heistä kertoi myös, että hänen työyhteisönsä sai tunnekokeilusta lisätukea tiimissä 

jo muutaman vuoden käynnissä olleelle vuorovaikutuksen ja yhteisten työskentely-

tapojen kehittämiselle.  

 

”Tässä loppusuoralla on jotenkin tullut omaan tietosuuteen kokonaisuutena fiilis 

siitä, että tää tunnemittauskokeilu oli meillä, en tiedä miten hyvin mä tiedostin sitä, 

kun tähän mukaan lähdettiin, osa meidän kasvutarinaa työyhteisönä, joka on mulle 

konkretisoitunu tässä syksyn aikana, miten me ollaan kehitytty viimisen 3-5 vuoden 
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aikana. Ylipäätään meidän keskustelukulttuurissa, yhteistyössä, on tullu semmosia 

tilanteita, joissa on tullu vähän erilaista perspektiiviä asioihin.”  

 

Neljä haastateltavaa oli sitä mieltä, että tunnekokeilu on antanut hyvän rungon ja 

pohjan keskustella tunteista myös tunnekokeilun päätyttyä ja tehnyt tiettäväksi työ-

yhteisölle, että tunteita pidetään tärkeänä asiana. Yksi heistä oli tehnyt tämän ha-

vainnon jo tunnekokeilun puolivälissä, loput kolme mainitsivat siitä vasta kokeilun 

päätyttyä. Vuorovaikutuksen merkitykseen yleisesti oli havahtunut kaksi haastatel-

tavaa. Tämä havainto oli kummassakin tapauksessa tehty jo tunnekokeilun ensim-

mäisen puoliskon aikana.  

 

”Ehkä se oma havainto siitä on ollu se, et pitää vaan pitää mahdollisimman matalalla 

kynnyksellä pitää yhteyttä erilaisissa tilanteissa. Riskinä on et tää menee sellaseen 

sähköposti- tai chattijohtamiseen. Ja se on vähä itelleki semmonen, se on aika luon-

teva tapa aika nopeesti hoitaa joku asia ja nyt sä oot tehny sen, sen sijaan et sä 

ottasit puhelimen käteen ja juttelisit 15 minuuttia ja hoitasit ehkä siinä aika monta 

asiaa ja sen lisäksi välittyisi se tunne, et joku on kiinnostunu susta muutakin kuin 

lähettämällä sähköpostin tai jonkun ohjeen tai ok-viestin. Semmonen on oma ha-

vainto, joka liittyy suoraan tähän tunteiden johtamiseen, et se pitäs ottaa aktiiviseen 

käyttöön se luuri.”  

 

Lisäksi mainittiin tunnetiedon olleen ainutlaatuinen tapa esihenkilölle saada pa-

lautetta, sekä toimivan myös yhtenä lisäkanavana, jonka avulla voi tuoda omat tun-

teensa esille, jos niistä puhumisen kokee epämukavana.  

 

Kaikki vuorovaikutuksen ja kommunikaation lisäämiseen mainitut tunnetiedon mu-

kanaan tuomat hyödyt on koottu kuvaan 20.  
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KUVA 20. Tunnetiedon hyödyt (vuorovaikutus ja kommunikaatio) 

 

Hyvistä suhteista huolehtiminen 

 

Tunnetiedon hyödyistä hyvien suhteiden luomisen tukena raportoi viisi haastatelta-

vaa. Heistä kolme kertoi tunnekokeilun päätyttyä tunnetiedon avulla käytyjen kes-

kustelujen lisänneen erityisesti luottamusta työyhteisössä. Kaikki kolme kertoivat 

tästä havainnostaan viimeisessä haastattelussa.  

 

”Et kaikki tää mun mielestä johdattaa ja valmentaa tiimiä, et kun tunteista puhutaan 

ja samalla puhutaan myös asioista, et tunneasiat ja työasiat menee käsi kädessä ja 

se kokemus mikä siitä syntyy sit niin myös se et kun tulee puheeksiottamistilanteita, 

ihmisten terveystilanteita, työssäjaksamistilanteita, ni mä uskon, et tää kasvattaa 

sitä luottamusta, et asioista voi puhua ilman et se tarkottaa, et jos mä sanon et apua 

mä oon nyt tosi väsynyt et sit mut pannaan syrjään kokonaan. Et se rakentaa sem-

mosta avoimuuden pohjaa. Se turvallisuus, et mä voin olla juuri sellainen kuin mä 

olen.”  
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Kaksi haastateltavaa kertoi tunnetiedon hyödyttäneen myös tunneilmaston rakenta-

misessa. Äskettäin perustettua tiimiä luotsannut haastateltava koki, että tunnetiedon 

kerääminen oli toiminut hyvänä apuvälineenä uudelle työyhteisölle tunneilmaston 

luomisessa. Toinen haastateltava puolestaan oli havahtunut tunneilmapiirin merki-

tykseen erityisesti tässä ajassa, jossa hänen työyhteisönsä työskenteli pääasiassa 

etätyössä. Lisäksi yksittäisiä havaintoja oli turvallisuuden tunteen, yhteenkuuluvuu-

den ja vapaaehtoisen tekemisen (luvussa 2.2.2 positiivinen organisaatiokansalai-

suus) lisääntymisestä. Yksi haastateltava koki tunnetiedon olleen toimiva lisätyökalu 

tukena hänen työyhteisönsä kasvun matkalla.   

 

Kaksi haastateltavaa kertoi havainneensa muutoksia myös johdettavien käytök-

sessä ja asenteessa. Yksi haastateltava kertoi, että hänen johdettavansa ovat saat-

taneet tulla tunneraporttien purkukokouksiin jopa vapaapäivänään. Lisäksi hän 

iloitsi siitä, että hän sai tunnekokeilun varjolla innostettua ihmisiä puhumaan aiem-

paa enemmän myös sellaisista asioista, joista he eivät välttämättä olisi puhuneet 

ilman tunnekokeilua.  

 

”Et semmosta yhteisvastuullisuutta ja oman osallisuuden, et tää on ollu hyvä myös 

siihen. Et mä oon voinu sun tutkimuksen varjolla saada niitä puhumaan ja innostu-

maan niitä semmosista asioista mikä vois olla niille pelkkä rasite, et täyttelenpä nyt 

jotaki taas tämmöstä kyselyä.”  

 

Tunnetiedon avulla saavutetut hyödyt, jotka haastateltavien puheissa kytkeytyvät 

hyvien suhteiden luomiseen, on koottu kuvaan 21.  
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KUVA 21. Tunnetiedon hyödyt (hyvistä suhteista huolehtiminen) 

 

5.4 Tunnetiedon perusteella tehdyt käytännön toimenpiteet 

 

Edellisessä luvussa kuvattiin hyötyjä, joita esihenkilöt kertoivat tunnetiedon avulla 

havainneensa. Tässä luvussa puolestaan keskitytään esihenkilöiden nimeämiin 

käytännön toimenpiteisiin, joita he olivat tunnetiedosta saamansa hyödyn perus-

teella tehneet. Esihenkilöt ryhtyivät tunnekokeilun aikana kehittämään erityisesti 

työyhteisönsä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, mutta myös johdettavia arvos-

tavia johtamiskäytäntöjä sekä työyhteisön jäsenten välisiä suhteita.  

 

Vuorovaikutuksen parantamiseksi oli ryhdytty useisiin käytännön toimenpiteisiin. 

Eräs esihenkilö kertoi, että erityisesti vapaamuotoista kommunikointia oli tunnetie-

don ansiosta lähdetty kehittämään ja he olivatkin työyhteisön kesken perustaneet 

oman viestintäkanavan työhön liittymättömälle, kevyemmälle keskustelulle yhteen-

kuuluvuuden tunteen rakentamiseksi ja parantamiseksi.  
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”Siinä tiimin vuorovaikutuksessa on ollut pikkusen säädettävää. Ja ollaankin tehty 

toimia sen eteen, että miten sitä vuorovaikutusta voisi parantaa ja mitkä asiat siihen 

vaikuttaa ja sit on ihan yks konkreettinen esimerkki, et perustettiin semmonen chat-

ryhmä erikseen, vaik aiemmin oli päätetty et ei perusteta millekään tämmöselle hö-

pölöpökeskustelulle omaa ryhmää, niin se tuli siinä sit ilmi, et kun meil on tiimi kas-

vanut niin paljon, ni sit jos sinne työasioiden väliin sitä höpöhöpöä menee niin sieltä 

on vaikea löytää niitä oikeita asioita.”  

 

Samainen esihenkilö oli sopinut tiiminsä kanssa myös useita muita vuorovaikutusta 

ja sen myötä yhteisöllisyyttä parantavia toimenpiteitä, joita hän kuvailee seuraa-

vasti:  

 

”Sovittiin että jos mahdollista, tullaan etukäteen kokouksiin ja siellä voidaan puhua 

sit vähän vapaammistakin asioista, ei tarvi puhua työasioista, sit sovittiin et jos kai-

paa sparrausapua voi kutsua koolle meetin, voi laittaa vaikka sinne meidän yhtei-

seen chat-huoneeseen, että kuka vois tulla sparrailemaan tätä asiaa et voidaanko 

ottaa tää videon välityksellä nyt tai vähän ajan päästä. Sit suositaan ex tempore-

taukokävelyitä työkaverin kanssa, tätä en itse asiassa tiiä ees et onko kukaan tehny.  

Et täs on ollut aika paljon kaikenlaista millä on yritetty sitä yhteenkuuluvuutta paran-

taa koska etäaikaan se on tosi vaikeeta.”  

 

Toinen esihenkilö puolestaan kertoi, että he olivat tunnetiedon ansiosta tunnistaneet 

tarpeen keskustella enemmän omasta ja tiimin työstä. Tästä syystä he olivat jo tun-

nekokeilun puoliväliin mennessä lisänneet yhteistä aikaa käydäkseen läpi yhteisiä 

asioita.  

 

”Me on otettu aikaa enemmän, otettu ihan palavereja kalenteroitu, lisää slotteja sii-

hen, et me pystytään retroamaan ja puhumaan niist meidän töistä ja tunteista, et me 

pystytään käymään niitä läpi, et mitä on. Todettiin, et semmonen chattimaailma, 

jossa töiden ohessa kysytään jeesiä ja mietitään, miten tää meni niin se ei vaan riitä, 

vaan vaik meil oli viikkopalaverit ni otettiin aika sille vuorovaikutukselle. Itse ajattelen 

niin, että täs etäajassa noi pikaviestipalvelut ei täs tunteiden johtamisessa oo ihan 

paras mahdollinen, päinvastoin, et siel tulee riippuen siitä, miten tulkitset jonkun 
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hymiön, erilaisia tunteita pintaan. Et oho se laitto nyt noin ja kylläpäs se nyt töksäytti 

ja mitähän tuokin nyt tarkoittaa.”  

 

Samainen haastateltava on tunnetiedon ansiosta järjestänyt johdettavilleen myös 

muutamia tutustumista edistäviä yhteisiä tiimipäiviä sekä COVID-19-epidemiaan liit-

tyneet kokoontumisrajoitukset huomioiden muutamia pienryhmätapaamisia. Näissä 

tapaamisissa on työasioiden lisäksi ollut agendalla myös jotakin vapaamuotoista.  

 

”Ehkä sellasen mä voisin sanoa, jos mä aattelen isossa kuvassa tai osastotason 

tunteiden johtamisessa mitä mä oon syksyllä toteuttanu ihan konkreettisena, ni meil 

on ollu pari tällasta etätiimipäivää ja toisessa ehdittiin olla vähän tällasessa lähikon-

taktissakin. Ehkä molemmissa, vaik siellä varsinkin ensimmäisessä oli tiukkaa asi-

aakin, tehtiin tavoitteita ja mietittiin toimintasuunnitelmia, niin kyl mä ite aattelen joh-

tajana, et ne molemmat tapaamiset tärkein tavoite oli, et me opittais tuntee toi-

semme paremmin, kun me ollaan uus organisaatio ja uusia ihmisiä ja sitä kautta 

meille syntyis rohkeutta myös näyttää niitä tunteita toisiamme kohtaan.”  

 

Muutamissa työyhteisöissä yhteisten tapaamisten määrä ja kesto lisääntyivät tun-

nekokeilun aikana. Eräs haastateltava kertoi esimerkiksi saaneensa vuorovaiku-

tusta lisättyä sopimalla tunneraporttien läpikäynnin varjolla yhteisen, kaipaamansa 

tiimipalaverin työyhteisönsä kanssa. Aiemmin tällaista yhteistä tapaamista ei ollut 

tässä työyhteisössä ollut kvartaalikokouksia lukuun ottamatta. Toinen haastateltava 

oli ottanut sekä viikoittain että kuukausittain lisäaikaa työyhteisön yhteiselle keskus-

telulle niin, että myös tunteista on tällöin keskusteltu.  

 

”Mul on nää kuukausitapaamiset mun jokaisen alaisen kanssa. Mä aattelin, et kun 

seuraavat tulee marraskuussa, et ottais tän tunnekokeilun osaks sitä. Ei yksittäisistä 

tunteista, mut siitä mitä se on yksilötasolla aiheuttanut tai minkälaisia tunteita nää 

tulokset ja ylipäätään tunteiden kirjaaminen on tuottanut. Se oli semmonen, et sitä 

kautta pääsis niistä puhumiseen vielä kiinni.”  

 

Lisäksi tunnekokeilun mukanaan tuoma lisääntynyt keskustelu auttoi saamaan 

muutamia työn tekemiseen liittyviä prosesseja aiempaa tehokkaammiksi sekä 
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pieniä, helposti korjattavia asioita kuntoon niihin liittyvien tunteiden esiin nostamien 

epäkohtien kautta.  

 

”Mä käytin siihen tunnin aikaa, mul oli jamboard käytössä kaikista asioista mitä he 

nosti esille, ja sit mä tein niistä vielä kirjallisen memon, jossa oli ne asiat ja mitä niille 

voidaan tehdä ja mitä esimies voi niille tehdä. Sit mä laitoin sen tiedoksi kaikille, en 

pelkästään osallistujille. Sitten siinä nousikin yksittäisiä asioita, missä tää toimi hy-

vin. Mä sain pumpattua niiltä ihmisiltä pikkujuttuja ja isompiakin. Jouduin kuitenkin 

käymään sitä niin, että henkilö henkilöltä kysyin sitä.”  

 

Muutama haastateltava kertoi lisänneensä henkilökohtaista, kahdenvälistä yhtey-

denpitoa johdettaviensa kanssa. Eräs esihenkilö kertoi ottaneensa aiempaa useam-

min yhteyttä ja tarjonneensa tukeaan erityisesti sellaisille johdettaville, joiden hän 

tiesi olevan kiinni vaativissa projekteissa. Lisäksi hän kertoi kehottaneensa johdet-

taviaan aiempaa aktiivisemmin olemaan häneen yhteydessä mahdollisten murhei-

den kanssa ja teroittanut, että hän on olemassa heitä varten ja hänen tehtävänsä 

on auttaa heitä onnistumaan poistamalla mahdollisia esteitä työnteon tieltä. Muuta-

mat haastateltavat kertoivat myös ryhtyneensä tietoisesti rohkaisemaan johdettavi-

aan olemaan avoimia ja kertomaan tunteistaan ja vaikeistakin asioista esihenkilölle, 

myös heidän johtamiseensa kohdistuen.  

 

”Mä oon sanonut, et jos ette nyt itse suoraan kerro ja halua paljastaa kuka on pet-

tynyt esimiehen työhön, niin sitä mä aina kysyn et mitä mä voisin tehdä paremmin. 

Sitä mä kysyn kehityskeskustelussa ja kaikessa, et mikä helpottais heidän työtään, 

mikä häiritsee, mikä ärsyttää.”  

 

”Tietysti niinku puuttuminen, kun sä et havaitse niitä tunteita, et mitä se tyyppi siellä 

omalla kotisohvallaan miettii ja mahtaa potea, mut siinä mä palaan siihen omaan 

rooliini, et yritän rohkasta olemaan avoin ja aito niis tunteissaan eri yhteyksissä.”  

 

”Kävin sellasen, et muistakaa, että minä olen sitä varten, että raivaan niitä esteitä, 

jotta ihmiset pystyy tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla, että kukaan 

ei jäisi niitten kanssa yksin, että se on mun tärkein työ. Sanoin myös sitä, että jos 



102 
 

 

tuntuu että esihenkilöä vastaan, kun siellä oli ne pallukat, että voi olla tilanteita, 

joissa en ole tiennyt, että olen jättänyt jotain tekemättä tai huomiotta, että semmo-

nen, et jos on harmituksen tunteita et on hyvä sanoa, lupa sanoa ja pitää sanoa, et 

niinkun jäädä yksin murehtimaan niiden kanssa.”  

 

Tunnekokeilun lopuksi eräs esihenkilö järjesti tiimilleen juhlan, jossa he olivat yh-

dessä nostaneet esille yhteisiä onnistumisia ja juhlineet niitä. Tämä oli saanut al-

kunsa riittämättömyyden tunteesta omaa työtä kohtaan, joka tunneraporteissa oli 

säännöllisesti ollut esillä.  

 

”Kun tässä tutkimuksessa nousi se riittämättömyys ja kun tässä työssä on niin vai-

kea sanoa, että millon on tehnyt tarpeeksi, niin halusin luoda semmosen pisteen, 

että nyt katotaan taaksepäin, et oikeesti on saatu näin paljon aikaan. Luulen, että 

se voi auttaa ihmisiä näkemään, että itse asiassa tässä riittävästi oo tehty. Tää tuli 

siitä riittämättömyyden tunteesta.”  

 

Kuvaan 22 on koottu tässä luvussa esiteltyjä käytännön tapoja, joita haastateltavat 

olivat tehneet tunnetiedosta saamiensa hyötyjen perusteella.  
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KUVA 22. Käytännön toimenpiteet 

 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa pohditaan ja keskustellaan tutkimuksen teorian ja empiirisen tutki-

muksen tulosten pohjalta tehdyistä havainnoista ja vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Lisäksi luvussa esitetään johtopäätökset ja käytännön suosituksia, tutkimuksen ra-

joituksia ja jatkotutkimusehdotuksia.   

 

6.1 Yhteenveto ja pohdinta  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä tutkimuslöy-

döksiä tunteiden johtamisen mukanaan tuomista positiivisista seurauksista niin yk-

silölle kuin koko työyhteisöllekin. Tässä tutkimuksessa hyödynnetty tunnetieto tukee 
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tutkimustulosten perusteella esihenkilöä työyhteisön tunteiden johtamisessa monin 

eri tavoin. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin näitä löydöksiä sekä sitä, miten ne 

näyttäytyvät aiemmassa kirjallisuudessa tunteiden johtamisen käytännön tavoista ja 

seurauksista. Havainnot esitetään vastaamalla tutkimuskysymyksiin.  

 

Minkälaisia kokemuksia mobiilisovelluksella kerätyn tunnetiedon hyödyntä-

misestä esihenkilöillä on?  

 

Tunnetiedon hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtamisessa saatiin haastat-

telujen avulla koottua runsaasti erilaisia kokemuksia alkaen tunteiden mittaamiseen 

käytetyn teknologian toimivuudesta ja tunnetiedon läpikäymisen opastamisesta oi-

valluksiin tunteiden merkityksestä, hyödyistä ja tehdyistä käytännön toimenpiteistä 

työyhteisössä. Keskeisimmät kokemukset liittyvät tunnetiedon avulla saavutettuihin 

höytyihin ja niiden pohjalta tehtyihin käytännön toimenpiteisiin, mutta jatkotutkimuk-

sia silmällä pitäen myös tunnekokeilun aikana havaitut seikat liittyen tunteiden ke-

räämiseen ja tulosten hyödyntämisen käytännön toteutukseen ovat tärkeitä.  

 

Haastateltavat kertoivat, että sopivan tunnesanan ja sopivien tulosten käsittelytapo-

jen löytäminen johdettavien kanssa oli paikoin haasteellista. Tässä tutkimuksessa 

esihenkilöt eivät saaneet perusteellista opastusta tunneraporttien läpikäymiseen 

johdettavien kanssa, sillä tavoitteena oli nähdä, minkälaisia tapoja he itse löytävät 

tunnetiedon hyödyntämiseksi työyhteisössään. Joidenkin haastateltavien kokemus-

ten perusteella myös seikkaperäisempi ohjeistus raporttien läpikäymiseen voisi olla 

perusteltua. Mobiilisovelluksen tunnesanojen joukko perustuu tieteelliseen tutki-

mukseen, jonka vuoksi tunnesanojen sattumanvarainen lisääminen tunnesovelluk-

seen ei ole realistista. Se heikentäisi sovelluksen tieteelliseen taustaan rakentunutta 

luotettavuutta sovelluksessa käytettyjen tunnesanojen tutkituista merkityksistä.  

 

Haastateltavien kokemusten perusteella voidaan pitää tärkeänä, että tunteiden mit-

taamiseen käytetty teknologia toimii saumattomasti ja siten tukee tunteiden kerää-

misen vaivattomuutta, kysymykset on mietitty huolellisesti työyhteisön tarpeista läh-

tien mittaustulosten hyödyllisyyden varmistamiseksi ja mittausjakso on sopivan pi-

tuinen. Mittausjakson pituudesta ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa löytynyt 
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haastateltavien kesken yksimielisyyttä, vaan se vaikuttaa riippuvan työyhteisön ja 

organisaation tarpeista. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että johdettavat ovat motivoi-

tuneita osallistumaan tunteidensa mittaamiseen vastaamalla tunnekyselyihin, ja että 

tunteiden käsittelylle on varattu aikaa. Tämäntyyppisen uuden mallin käyttöönotolle 

ja hyödyntämiselle pitäisi varata riittävästi, mieluiten jopa hieman ylimääräistä, ai-

kaa, onnistumisen mahdollisuuksien varmistamiseksi. Tutkimuksen tulosten mu-

kaan mittaussyklin pituutta, vastausmääriä tai tunteiden kirjoa tärkeämpää kuitenkin 

on, että tunteista ylipäätään puhutaan yhdessä, ja tunneraportit antoivat tässä tutki-

muksessa siihen hyvän työkalun. Tunnepuhe lisääntyi merkittävästi tutkituissa työ-

yhteisöissä tunnetiedon ja sen läpikäymisen ansiosta. 

 

Esihenkilön sitoutuminen tällaiseen kokeiluun on keskeisessä asemassa hyötyjen 

saavuttamiseksi. Jos esihenkilö ottaa aktiivisen roolin työyhteisön motivoimiseksi 

mukaan, kannustaa johdettavia vastaamaan kyselyyn ja keskustelemaan tunteista 

ja niihin johtaneista tapahtumista avoimesti ja luottamuksellisesti, on tunnetiedon 

avulla saavutettavissa runsaasti erilaisia hyötyjä. Näitä hyötyjä sekä esihenkilöiden 

tekemiä käytännön toimenpiteitä käsitellään kahdessa seuraavassa osassa alatut-

kimuskysymysten osalta.   

 

Minkälaisia hyötyjä tunnetiedosta on esihenkilöille ollut työyhteisönsä tuntei-

den johtamisessa? 

 

Tunteiden johtamisen määritelmän mukaan yksilö pyrkii aktiivisesti säätelemään 

omia tunteitaan ja siten vaikuttamaan siihen, miten nämä tunteet muille näyttäyty-

vät. Hyvä omien tunteidensa johtaja pystyy hillitsemään tunteitaan ja pysymään tyy-

nenä. Omia tunteitaan onnistuneesti johtava esihenkilö pystyykin auttamaan myös 

johdettaviaan kohtaamaan omia tunteitaan. (Tucker et al. 2018, 17). Aiemmissa tut-

kimuksista tunteiden johtamisen seurauksia on raportoitu useita erilaisia. Onnistu-

essaan tunteiden johtaminen lisää esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, 

hyviä suhteita esihenkilön ja johdettavien välillä, suoritustasoa, positiivisen organi-

saatiokansalaisuuden ilmenemistä, sopeutumista muutoksiin sekä sitoutumista ja 

tyytyväisyyttä organisaatiota kohtaan. Lisäksi se voi vähentää vaihtuvuutta, haital-

lista käyttäytymistä ja asennetta ja työuupumusta ja työkuormaa. (Kaplan et al. 
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2014, Dasborough 2006)  

 

Tutkimuksen löydöksiä edellä kuvattuun määritelmään sekä tunteiden johtamisen 

seurauksiin peilaten on tunnetieto ja sen hyödyntäminen auttanut esihenkilöitä mo-

nin tavoin. Hyödyistä keskeisimmät ovat vuorovaikutuksen ja kommunikaation pa-

raneminen, työyhteisössä vallitsevien suhteiden kehittyminen, tunteiden ja niiden 

vaikutusten tunnistamiseen ja ymmärtämiseen liittyvät oivallukset sekä johdettavia 

arvostavien johtamiskäytäntöjen lisääntyminen. Tunnetiedon avulla saavutetut hyö-

dyt ehtivät kolmen kuukauden tutkimusjakson aikana kääntyä erilaisiksi positiivisiksi 

lopputulemiksi työyhteisössä. Vaikka tunnekokeilun aikana esiintyi myös muutamia 

haasteita, ne eivät kuitenkaan liittyneet suoraan tunnetiedon hyödyntämiseen ja sii-

hen, että tunnetieto ja siihen liittyvät keskustelut olisivat tuoneet mukanaan jotakin 

negatiivista työyhteisöön. Haasteet liittyivät lähinnä tunteiden mittaamisen tekni-

seen puoleen ja ajankäyttöön, sekä muutamiin kokemuksiin siitä, että sopivia tun-

nesanoja oli ollut vaikea löytää tunnesanojen valikoiman joukosta.  

 

Tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ymmärtäminen 

 

Esihenkilöiden tunnetaidot kehittyivät tunnekokeilun aikana ja he nostivat esille 

useita esimerkkejä esimerkiksi tunteiden säätelyyn ja tunnetyöhön liittyen. Kaikki 

esihenkilöt kertoivat esimerkkejä tunnetiedon hyödyistä ja seurauksista tunteiden ja 

niiden vaikutusten tunnistamiseen ja ymmärtämiseen liittyen.  

 

Tunnetieto vahvisti esihenkilöiden kyvykkyyttä tunnistaa ja ymmärtää tunteita yh-

tenä tunteiden johtamisen keinona ja auttoi tiedostamaan tunteiden läsnäolon ja vai-

kutuksen aiempaa paremmin. Tunnetieto toimikin hyvänä tukena esihenkilöiden 

tunneälyn vahvistamiseksi. Esimerkiksi tunneälykkyyden osa-alueista tunnetieto 

auttoi esihenkilöä tunnistamaan omia tunteitaan ja niiden vaikutuksia, säätelemään 

omia tunteitaan ja ymmärtämään myös muiden tunteita (Goleman 1999; Mayer & 

Caruso 2016). Erään haastateltavan tarinaan oman tunnetilan tiedostamisesta ja 

oman käytöksen muuttamisesta kulminoituu tunteiden säätelyn tärkeys esihenkilön 

toiminnassa. Koska sekä negatiiviset että positiiviset tunteet tarttuvat (Barsade 

2002), saattoi johdettavan herättämän ärtymyksen tunteen piilottaminen ja sen 
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sijaan myötätunnon osoittaminen todennäköisesti vaikuttaa tilanteen rauhoittumi-

seen nopeammin. Koska esihenkilö tunnisti tunnetiedon avulla oman tunnetilansa 

ajoissa, ei esihenkilön ärtymyksen tunne päässyt tarttumaan johdettaviin, vaan joh-

dettaville välittyi rauhallisempi suhtautuminen johdettavan tunnetilaan. Esihenkilön 

kyky erottaa kokemansa tunne ja minkälaisen tunteen hän lopulta muille päättää 

näyttää onkin keskeistä tunteiden johtamisen onnistumiseksi. On kuitenkin lohdul-

lista ymmärtää, että aina esihenkilön toiminta ei kuitenkaan vastaa johdettavan odo-

tuksia, vaikka esihenkilö käyttäytyisikin tilanteen vaatimalla tavalla. (Jordan & Lin-

debaum 2015, 595) 

 

Tunteet voivat olla piilossa pinnan alla, ja ihmiset ovat taitavia niitä piilottamaan. 

Yhtä lailla kuin esihenkilön työhön kuuluu joidenkin tilanteisiin sopimattomien tun-

teiden kätkemistä (Humphrey 2012, 741), tekevät sitä myös johdettavat. Runsaan 

tunteiden piilottamisen tai tunteiden näyttelemisen (tunnetyön) haittoja voivat olla 

esimerkiksi stressi, oman hallinnan tunteen väheneminen ja oman persoonan ka-

toamisen kokemukset (Grandey et al. 2015; Hülsheger & Schewe 2011). Tällaiset 

haitat ovat omiaan aiheuttamaan negatiivisia tunteita ja heikentämään tunneilmas-

toa. Tunnetiedon pohjalta laaditut raportit tekivät kuitenkin tunteista aiempaa näky-

vämpiä ja antoivat tunteille nimiä ja siten auttoivat esihenkilöitä tunnistamaan tun-

teita aiempaa paremmin työyhteisössään. Esihenkilöt pääsivät tunnetiedon avulla 

kurkistamaan pinnan alle myös niihin tunteisiin, joita työyhteisössä ei syystä tai toi-

sesta oltu haluttu näyttää tai ottaa puheeksi. Keskeinen havainto on, että nämä tun-

teet olisivat jääneet tunnistamatta ilman tunnetiedon keräämistä. Havainnot tästä 

hyödystä tehtiin jo ensimmäisten viikkojen aikana. Tunnetietoa keräämällä ja hyö-

dyntämällä tunteiden tunnistamista voidaankin merkittävästi nopeuttaa ja parantaa 

ja siten edistää asioihin puuttumista hyvissä ajoin ennen tilanteiden kärjistymistä. 

Toisaalta työyhteisöt voivat myös yhdessä nauttia onnistumisista ja positiivisesta 

tunneilmastosta ja siten vahvistaa sitä entisestään.  

 

Työyhteisön kirjoittamattomat säännöt vaikuttavat siihen, minkälaisia tunteita ja 

kuinka voimakkaina työyhteisössä osoitetaan (Côté & Hideg 2011, 57) ja toisaalta 

myös siihen, kuinka voimakkaasti tunteita on tarpeen säädellä tai näytellä. Varsinkin 

negatiiviset tunteet koetaan usein sellaisiksi, että kirjoittamattoman säännön 
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mukaan ne kuuluu piilottaa (Kramer & Hess 2016). Jokainen voi varmasti tunnistaa 

tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä myös omista kokemuksistaan eri työyhteisöistä. 

Myös tutkituissa työyhteisöissä vaikuttavat omat kirjoittamat sääntönsä, joilla on ol-

lut oma osuutensa siinä, kuinka helppoa tai vaikeaa tunteista on ollut työyhteisössä 

tunnekokeilun aikana puhua, tai kuinka vapaasti oman tunteensa on voinut kyse-

lyssä paljastaa. Tunnekyselyssä kerätty tunnejakauma on varsin laaja, josta voi-

daan melko luotettavasti päätellä, että oma tunnetila on kerrottu rehellisesti. Voi kui-

tenkin spekuloida, minkälainen tilanne olisi työyhteisössä, jossa olisi esimerkiksi 

akuutti kriisitilanne päällä, tai johdettavat pelkäisivät esihenkilöään. Toisaalta eräs 

haastateltava kiitteli tunnetiedon keräämistä anonyymisti juuri siitä syystä, että se 

toimii yhtenä lisäkanavana, jonka avulla voi tuoda omat tunteensa esille, jos niistä 

puhumisen kokee epämukavana.  

 

Tunnetiedon avulla esihenkilön lisääntynyt tietoisuus myös omista tunteista voi tä-

män tutkimuksen mukaan parhaimmillaan auttaa esihenkilöä tunnistamaan tilantee-

seen sopimattomia tunteita riittävän ajoissa voidakseen vielä puuttua tunteen ai-

heuttamaan toimintaan. Johdettavien kanssa eteen tulevissa vaihtelevissa tilan-

teissa esihenkilöt tarvitsevat tilannetajua valita tilanteeseen sopiva tunteen ilmaisu. 

Sopivan, aidolta vaikuttavan tunneilmaisun valitsemalla esihenkilön on mahdollista 

saada aikaan oman tunnetilansa tarttumista johdettaviin. (Griffith et al. 2015, 513–

514; Humphrey et al. 2008, 163) Kun tähän lisätään tieto siitä, että esihenkilön hy-

vän tuulen ilmaisut saavat johdettavat tuntemaan positiivisia tunteita sekä pitämään 

esihenkilöstä (Koning & Van Kleef 2015, 489–491; Gooty et al. 2010, 989), kannat-

taa esihenkilön todella pohtia sitä, minkälaisia tunteita hän johdettavilleen osoittaa. 

Tunteiden tunnistamisessa kasvonilmeet ovat tärkeässä roolissa (Goleman 1999). 

Eräs haastateltava olikin tehnyt tärkeän havainnon siitä, että jos keskustelukump-

panit ovat eri paikoissa ja keskustelu tapahtuu etäyhteyksin, vuorovaikutustilan-

teissa on erityisen tärkeää pitää kamerat päällä. Edellä kuvattujen taitojen kehitty-

misen myötä esihenkilöiden kyvykkyys johtaa myös muiden tunteita parani heidän 

tekemiensä havaintojen ja niistä saatujen oivallusten avulla.  

 

Koska runsas tunnetyö saattaa olla esihenkilölle myös raskasta (Grandey et al. 

2015; Hülsheger & Schewe 2011), kannattaa esihenkilön huomioida se omassa 
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tunnetyöskentelyssään. Esihenkilöt, jotka pyrkivät tuntemaan aitoja tunteita, eivät 

koe tunnetyötä yhtä raskaaksi (Humphrey et al. 2008, 163–164). Näytellyn tunteen 

sijaan esihenkilö voi yrittää saada luotua aidon tunnetilan esimerkiksi hyödyntämällä 

mielikuvia jostakin sellaisesta tilanteesta, jossa hän on kokenut vastaavaa aitoa tun-

netta, esimerkiksi myötätuntoa. Toisaalta silloin, kun negatiivisia tunteita on työyh-

teisössä vain vähän, on esihenkilönkin helpompi säädellä omia tunteitaan ja toimia 

rakentavalla tavalla (Collins & Jackson 2015, 386). Tutkimuksen tuloksia arvioi-

dessa on tämä tärkeä huomioida, sillä tutkittavien tiimien tunneilmastot olivat pää-

osin positiivisia ja mitään suuria konflikteja tai pitkäkestoisia kriisitilanteita ei työyh-

teisöissä yhtä tiimiä lukuun ottamatta ollut käynnissä. Näin valtaosa haastatelluista 

ei ollut joutunut tutkimusjakson aikana selvittämään mutkikkaita ongelmia esimer-

kiksi työyhteisön jäsenten välillä, vaan työyhteisöissä on vallinnut tutkimusjakson 

aikana melko tasainen, positiivinen tunnelma. 

 

Johdettavia arvostavat johtamiskäytännöt 

 

Erilaiset johdettavia arvostavat johtamiskäytännöt ovat tärkeitä tunteiden johta-

miseksi. Esimerkiksi emotionaalisen, tiedollisen ja välineellisen tuen tarjoaminen 

johdettaville on yksi keskeisimpiä positiivisten tunteiden aiheuttajia. Se vaikuttaa 

parhaimmillaan myös työuupumusta ehkäisevästi. (Zellars & Perrewé 2001, 465; 

Kaplan et al. 2014, 568) Myös tässä tutkimuksessa erilaiset tavat tukea ja huomioida 

johdettavia nousivat esiin. Jo tunnetiedon käsittely työyhteisön kanssa itsessään 

voidaan nähdä yhtenä tapana tukea työyhteisöä erityisesti erilaisten tapahtumien ja 

niiden aiheuttamien tunteiden käsittelyssä. Tunnekokeilun aikana käytetyt tunne-

sanat ja kasvanut tietoisuus tunteista jäävät haastateltavien kertoman mukaan käyt-

töön työyhteisössä myös tunnekokeilun päätyttyä. Lisäksi esihenkilöt kertoivat aiko-

muksistaan pitää yllä keskustelua tunteista myös jatkossa. Siten ne osaltaan autta-

vat työyhteisön jäseniä tunteiden käsittelyssä jatkossakin. Tunteiden näkyväksi te-

keminen tarjosi haastateltavien mukaan vertaistukea ja lisäsi ymmärrystä toisten 

tunteita ja kokemuksia kohtaan. Lisäksi haastateltavat kertoivat voineensa muuttaa 

omaa johtamistaan ja olivat ryhtyneet tarjoamaan johdettavilleen aiempaa enempää 

tukea myös henkilökohtaisesti. Tunnetiedon hyödyt johdettavia arvostavien johta-

miskäytäntöjen rakentamisen tukena liittyvätkin siis erityisesti emotionaalisen tuen 
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tarjoamiseen johdettaville. 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan tuen tarjoamisessa piilee kuitenkin vaara. Tupute-

tuksi koettu tuen tarjoaminen tilanteessa, jossa johdettava ei koe sitä tarvitsevansa, 

voi aiheuttaa myös negatiivisia tunteita ja seurauksia. Haastateltavat eivät raportoi-

neet huomanneensa tällaisia vaikutuksia tarjotessaan tukea johdettavilleen, mutta 

tämä on kuitenkin hyvä huomioida tukea tarjotessaan. Lisäksi on tunnistettu, että 

esihenkilön osoittama tuki auttaa johdettavaa parhaiten silloin, kun esihenkilö pystyy 

itse hillitsemään omien negatiivisten tunteidensa osoittamista ulospäin. Jos esihen-

kilö ei voi hillitä omia tunteitaan, tarttuvat ne helposti myös johdettavaan lisäten hä-

nen kokemaansa stressiä. (Tucker et al. 2018, 29) Tällöin hyvää tarkoittava ele tar-

jota tukensa menettää merkityksensä ja aiheuttaa vain vahinkoa. Esihenkilön onkin 

hyvä harkita, minkälaisissa tilanteissa tarjoaa tukeaan toisille ja antaa mahdollisuus 

kieltäytyä avusta. (Deelstra et al. 2003, 329–330) Tässä tutkimuksessa eräs esihen-

kilö oli tehnyt tällaista tarveharkintaa ja päätynyt tarjoamaan tukeaan erityisesti 

heille, keiden hän tiesi olevan tiukassa työtilanteessa.  

 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio 
 

Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvät hyödyt ja seuraukset nousivat tut-

kimuksessa keskeiseen rooliin. Johdonmukaisella viestinnällä on aiemmin tutkittu 

olevan suora yhteys organisaation positiivisen tunnekulttuurin rakentumisen kanssa 

(Men & Yue 2019). Melkein kaikki haastateltavat kertoivat tunnetiedosta olleen hyö-

tyä vuorovaikutuksen ja kommunikaation parantamiseksi työyhteisössä. Esimerkiksi 

vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ylipäätään oli muutamilla haastatel-

tavilla korostunut heti tutkimusjakson ensimmäisten viikkojen aikana. Tämä on tär-

keä oivallus, sillä on tutkittu yksittäisen esihenkilön viestintätaitojen vaikuttavan joh-

dettavien tunnekokemuksiin ja heikot viestintätaidot saavatkin aikaan negatiivisia 

tunteita (Sniderman et al. 2016). Esihenkilön kannattaakin panostaa omien viestin-

tätaitojensa kehittämiseen ja pyrkiä kommunikoimaan ystävällisesti, myötätuntoi-

sesti ja ymmärtävästi. Näin hän voi lisätä onnellisuuden, toverillisen rakkauden, yl-

peyden ja kiitollisuuden tunteita johdettavissaan (Men & Yue 2019, 8), jonka seu-

rauksena työyhteisön tunneilmasto paranee. Tämän tutkimuksen tulosten 
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perusteella tunnetiedosta oli hyötyä myös tunneilmapiirin rakentamisessa työyhtei-

sössä vallitsevien tunteiden havaitsemisen kautta. Tunneilmapiirin rakentamiseen 

kannattaa panostaa, sillä parhaimmillaan lempeä ja myötätuntoinen vuorovaikutus 

voi torjua jopa uupumusta (Barsade & O’Neill 2014, 551). 

 

Tunnekokeilun aikana myös tunteista puhuminen lisääntyi ja keskusteluiden syvyys 

ja niiden sävy muuttuivat työyhteisössä. Tunnetieto ja sen läpikäyminen herätti esi-

henkilöitä tunteiden läsnäoloon ja vaikutukseen työyhteisössä ja ohjasi heitä teke-

mään konkreettisia toimenpiteitä vuorovaikutuksen ja kommunikaation paranta-

miseksi työyhteisössä. Esimerkiksi yhteisille keskusteluille raivattiin monessa työyh-

teisössä lisää aikaa. Haastateltavat uskoivat lisääntyneen keskustelun ja luontevan 

tavan puhua tunteista jäävän osaksi työyhteisön toimintaa, vaikka tunteiden mittaa-

minen päättyikin. Luontevuuden ja rakentavan sävyn säilyminen tunteista keskus-

tellessa onkin työyhteisöille tärkeää, sillä se edistää yksilöiden onnistumisten tun-

teita ja vähentää työuupumusta (Zellars & Perrewé 2001, 465).  

 

Edellä kuvatut havainnot ovat tärkeitä, sillä ne tukevat myös aiempaa tutkimusta 

avoimen ja säännöllisen kommunikaation ylläpitämisen hyödyistä työyhteisössä. 

Kiinnittämällä huomioita vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, esihenkilöt voivat 

esimerkiksi vähentää epävarmuutta ja auttaa johdettavia käsittelemään muutoksia. 

Rehellisen ja paikkansapitävän tiedon kertominen johdettaville tyypillisesti vähentää 

myös stressiä ja auttaa keskittymään tarmokkaammin työskentelyyn. Myös johdet-

tavien epäedullisen käytöksen on tutkittu vähenevän avoimen ja säännöllisen kom-

munikaation myötä. (Kaplan et al. 2014, 570) Tutkimuksessa mitattiin tunteita myös 

oman tiimin vuorovaikutusta kohtaan. Tehdyt havainnot osoittavat, että työyhteisön 

vuorovaikutukseen liittyvien tunteiden tekeminen näkyväksi ja niistä keskustelu aut-

taa esihenkilöä havaitsemaan kehityskohteita ja siten tukee pyrkimyksiä saada työ-

yhteisö toimimaan entistä paremmin. Ilman tunnetietoa nämä kehityskohteet olisivat 

saattaneet jäädä havaitsematta. Osa esihenkilöiden havainnoista oli tehty jo tunne-

kokeilun puoliväliin mennessä (noin kuudessa viikossa), eli hyötyjä tunnetietoa ke-

räämällä on mahdollista saada melko nopeasti, jo muutamissa viikoissa.  

 

Tunnetiedon perusteella käydyt keskustelut auttoivat myös joitakin haastateltavia 
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esihenkilöitä oivaltamaan omaan johtamistyyliin liittyviä asioita. Yksi kysymyksistä-

kin liittyi tunteisiin oman esihenkilön toimintaa kohtaan. Keskusteluissa esille tulleet 

johdettavien tarinat ja kokemukset auttoivat esihenkilöitä reflektoimaan oman teke-

misensä toimivuutta ja johtamistaan ja toivat joiltain osin jopa helpotusta esihenki-

löiden oman tunnekuorman käsittelyssä. Esihenkilö saattaa olla sellaisessa käsityk-

sessä, että hänen tulisi voida vaikuttaa kaikkiin asioihin, mutta erityisesti yksi haas-

tateltava oli oivaltanut, että hänellä ei aina ole vaikutusmahdollisuuksia kaikkiin työ-

yhteisössä esiintyviin tapahtumiin tai niiden aiheuttamiin tunteisiin. Toisin sanoen 

voisi sanoa, että tunnetieto auttoi esihenkilöitä oivaltamaan, että työ aiheuttaa mo-

nenlaisia tunteita, myös negatiivisia, ja ne tulevat ja menevät, ja vaihtelevat päivästä 

ja viikosta toiseen ilman, että esihenkilö voi niihin kaikkiin vaikuttaa. Kaiken kaikki-

aan tunnetieto kannusti esihenkilöitä rohkaisemaan johdettaviaan avoimeen kes-

kusteluun ja palautteenantoon niin esihenkilön toimintaa kuin muutakin työyhteisön 

toimintaa kohtaan. 

 

Hyvistä suhteista huolehtiminen 

 

Yksi tunteiden johtamisen keskeisiä tapoja on huolehtia hyvistä suhteista työyhtei-

sön jäsenten välillä, sillä työyhteisön jäsenten väliset suhteet ja niihin liittyvät tapah-

tumat ovat yksi yleisimpiä työhön liittyvien tunteiden lähteistä. Positiiviset tunteet 

työyhteisössä parantavat yhteistyötä ja edesauttavat toisten tukemista. Esihenkilön 

tulee tunnistaa erilaiset tunteet työyhteisössä eri asioita kohtaan ja selvittää kun-

nolla, mistä nämä tunteet kumpuavat ja pyrkiä sen jälkeen vahvistamaan tiimityös-

kentelyä ja sen edellytyksiä. (Kaplan et al. 2014, 570; Mignonac & Herrbach 2004, 

230; 237–238) Tunnetieto auttoi haastateltuja esihenkilöitä tässä tehtävässä. Kun 

työyhteisön tunteet tulivat näkyviksi, pystyi esihenkilö keskustelemaan työyhteisön 

kanssa syistä, jotka eri tunteita aiheuttivat. Syiden selvittämisen jälkeen heidän oli 

mahdollista ryhtyä käytännön toimenpiteisiin ja vaikuttaa esimerkiksi työn organisoi-

misen tapoihin, jotta ne palvelisivat työyhteisöä aiempaa paremmin.  

 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat tunnetiedon hyödyttäneen heitä hyvien suhtei-

den luomisessa. Tämä koskee niin esihenkilön ja johdettavien välisiä, kuin johdet-

tavienkin keskinäisiä suhteita. Erityisesti luottamuksen raportoitiin kasvaneen, mutta 
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nämä hyödyt eivät olleen heti ensimmäisten viikkojen aikana selkeitä, vaan niistä 

kerrottiin vasta viimeisessä haastattelussa tunnekokeilun lopussa. Tutkimusten mu-

kaan hyvät suhteet vähentävät negatiivisten tunteiden ilmenemistä työpaikalla. Hy-

vät suhteet lisäävät myös sitoutumista organisaatioon ja muiden auttamista. 

(Sniderman et al. 2016, 1084–1085) Tässäkin tutkimuksessa tunneilmastot olivat 

rikkaita ja monipuolisia, pääpainon ollessa positiivissa tunteissa. Tunnetieto sai 

useat esihenkilöt vielä entisestään panostamaan asioihin, mikä varmasti parantaa 

työyhteisön välisiä suhteita. Lisäksi aiemmin mainittu vaikutus esihenkilöiden tun-

netaitojen paranemisesta vaikuttaa osaltaan myös parempien suhteiden rakentami-

seen sillä on tutkittu, että taitava tunnetyön hyödyntäjä ja tunteiden johtaja voi luoda 

parempia suhteita johdettaviinsa (Tucker et al. 2018, 17; Humphrey 2012, 741).  

 

Yksi haastateltava mainitsi, että hänen työyhteisöstään muutamat ihmiset olivat ryh-

tyneet osallistumaan yhteisiin kokoontumisiin myös vapaapäivänään. Tällainen va-

paaehtoinen, positiivinen käyttäytyminen on tunnistettu myös kirjallisuudessa ja sitä 

kutsutaan organisaatiokansalaisuudeksi (Koning & Van Kleef 2015, 489). Esihenki-

lön ja johdettavan väliset suhteet vaikuttavat työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös 

organisaatiokansalaisuuden osoituksiin (Little 2016, 86). Koska positiivinen organi-

saatiokansalaisuus ja tunnekulttuurin rakentaminen kulkevat käsi kädessä (Spector 

& Fox 2002, 274; Men & Yue 2019, 9), ovat tutkimusjakson aikana ilmenneet orga-

nisaatiokansalaisuuden osoitukset hyviä merkkejä siitä, että tunneilmastoa oli tun-

nekokeilun aikana kyetty viemään hyvään suuntaan.  

 

Haastateltavat kertoivat pystyneensä vaikuttamaan myös yhteisöllisyyden ja yh-

teenkuuluvuuden kokemukseen havaittuaan tunnetiedon aikaansaamissa keskus-

teluissa tällaiselle tarvetta. Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu, että yhteisöön 

kuulumattomuuden tunne on yksi emotionaalisen stressin aiheuttajista. Jos ihminen 

ei työssään saa positiivisen yhteyden tunnetta muihin, aiheuttaa se turhautumista, 

yksinäisyyden kokemuksia ja muita negatiivisia tunteita (Maslach et al. 2001, 415; 

Ozcelik & Barsade 2018). Tunteiden näkyväksi tekeminen tunnetietoa keräämällä 

ja näistä tunteista keskusteleminen työyhteisössä voidaankin nähdä merkittävänä 

tukena esihenkilölle ja koko työyhteisölle yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden ko-

kemusten rakentamiseksi ja vahvistamiseksi. 
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Taulukkoon 11 on koottu kaikki tutkimuksessa esille nostetut asiat tunnetiedon hyö-

dyistä työyhteisön tunteiden johtamisessa pois lukien erilaiset käytännön toimenpi-

teet, joista keskustellaan erikseen seuraavaksi. 

 

TAULUKKO 11. Tunnetiedon hyödyt, yhteenveto 

Tunteiden ja niiden vai-
kutusten tunnistaminen 
ja ymmärtäminen 

Vuorovaikutus ja 
kommunikaatio 

Johdettavia ar-
vostavat johta-
miskäytännöt 

Hyvistä suhteista 
huolehtiminen 

Tuki esihenkilön omille 
havainnoille 

Tunnepuhe ja kes-
kustelu lisääntynyt  

Johdettavien aut-
taminen tuntei-
den käsittelyssä 

Luottamuksen lisään-
tyminen 
 

Sellaiset tunteet tulivat 
esille, jotka muutoin olisi-
vat jääneet pimentoon 

Tunnekokeilu an-
tanut hyvän run-
gon ja pohjan kes-
kustelulle jatkos-
sakin 

Vertaistuki ja ym-
märrys muiden 
tunteista 

(Psykologisen) turval-
lisuuden tunteen li-
sääntyminen 
 

Esihenkilön tunnetaidot 
kehittyneet 

Vuorovaikutuksen 
merkitys tullut nä-
kyväksi 

Tunnesanat ja 
tietoisuus jäävät 
käyttöön 

Yhteenkuuluvuuden 
lisääntyminen 
 

Sai analysoimaan ja miet-
timään, mistä tunteet joh-
tuvat 

Keskustelusyvyys 
lisääntynyt 

Tunnetieto tu-
kena tunteiden 
käsittelyssä työ-
yhteisössä 

Vapaaehtoisen teke-
misen lisääntyminen 
(organisaatiokansalai-
suus) 

Oman johtamisen peili 
Ainutlaatuinen 
tapa esihenkilölle 
saada palautetta 

 Tiimin kasvun tuki 

Uuden tiimin käynnistämi-
selle hyvä tuki 

Tunnesovellus 
yksi lisäkanava 
tuoda omat tun-
teensa esille 

 
Tunneilmaston raken-
taminen ja tarkkailu 

 
Tunnepuheesta 
tullut luonteva osa 
vuorovaikutusta 

 
Yhteisen ajan lisään-
tyminen 

 

 

Miten esihenkilöt ovat käytännössä hyödyntäneet tunnetietoa työyhteisönsä 

johtamisessa?  

 

Sen lisäksi, että tutkittiin tunnetiedon hyötyjä työyhteisön tunteiden johtamisessa, oli 

tarkoitus selvittää myös niitä käytännön toimenpiteitä, joita esihenkilöt olivat 
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tunnetiedon perusteella tehneet. Mukana olleissa työyhteisöissä oli päästy teke-

mään useita eri käytännön toimenpiteitä työyhteisön toiminnan kehittämiseksi. Tun-

teita johtaakseen on myös aiemmissa tutkimuksissa löydetty useita erilaisia käytän-

nön tapoja, joita esihenkilöt voivat käyttää johtaakseen tunteita työyhteisössä. He 

voivat esimerkiksi lieventää johdettavansa stressiä vähentämällä työtehtäviä tai li-

sätä tehtävään käytettävissä olevaa aikaa (Little 2016, 85–86), luoda muutoin suo-

tuisia olosuhteita oman työn tekemiselle, huolehtia työtehtäviin liittyvästä tavoittei-

den määrittelystä ja tehtäväkokonaisuuden selkeydestä ja siten mahdollistaa joh-

dettavien onnistumisen työssään. Tällaiset toimenpiteet lisäävät työssä suoriutu-

mista sekä myönteistä suhtautumista organisaatioon. (Kaplan et al. 2014, 568)  

 

Esihenkilöiden voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa, minkälaisia toimenpiteitä heidän 

pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Tunnetiedon pohjalta käydyt keskustelut aut-

toivatkin esihenkilöitä ymmärtämään paremmin niitä päivittäisiä, arkisia haasteita, 

joita johdettavat kokivat. Tällaiset asiat eivät olleet työyhteisöjen muissa keskuste-

luissa tai tapaamisissa nousseet esille. Haastateltavat kertoivat esimerkiksi saa-

neensa muutamia työn tekemiseen liittyviä prosesseja aiempaa tehokkaammiksi 

sekä pienten, helposti korjattavissa olevien asioiden ja esteiden poistamista niihin 

liittyvien tunteiden esiin nostamien epäkohtien kautta. Tunnetiedon läpikäymisen ai-

kaansaamien keskustelujen avulla oli siis tutkimuksen kohteena olleissa työyhtei-

söissä voitu konkreettisesti kehittää työyhteisöjen päivittäistä tekemistä ja työsken-

telyolosuhteita, mikä osaltaan vaikuttaa suoraan omaa työtä koskeviin tunteisiin po-

sitiivisesti (Dasborough 2006; Kaplan et al. 2014; Little 2016).  

 

Toinen kokonaisuus, jonka kehittämiseksi esihenkilöt pystyivät tunnetiedon avulla 

tekemään konkreettisia toimenpiteitä, on työyhteisön vuorovaikutus. Erityisesti va-

paamuotoista kommunikointia oli tunnetiedon ansiosta lähdetty kehittämään esi-

merkiksi perustamalla oma viestintäkanava työhön liittymättömälle, kevyemmälle 

keskustelulle yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamiseksi, järjestämällä tutustu-

mista edistäviä yhteisiä tiimipäiviä sekä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset 

huomioiden muutamia pienryhmätapaamisia. Lisäksi esihenkilöiden kasvanut tietoi-

suus työyhteisössä vallitsevista tunteista oli rohkaissut keskustelemaan työyhteisön 

kanssa esimerkiksi siitä, miten esihenkilönä voisi toimia paremmin ja toisaalta 



116 
 

 

rohkaisemaan johdettaviaan olemaan avoimia ja kertomaan tunteistaan ja työhön 

liittyvistä tapahtumista ja murheista esihenkilölle, jonka tehtävä on pyrkiä esimer-

kiksi poistamaan esteitä työnteon tieltä. Tällainen pyrkimys avoimuuteen on hyödyl-

listä, sillä kiinnittämällä huomioita vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, esihen-

kilöt voivat vähentää epävarmuutta ja stressiä, ja auttaa johdettavia käsittelemään 

muutoksia ja siten vähentää myös johdettavien epäedullista käyttäytymistä (Kaplan 

et al. 2014, 570). Kaikenlainen panostaminen vuorovaikutuksen kehittämiseen on 

samalla panostus työyhteisön tunneilmaston kehittämiseen. Tunnetieto voi tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella toimia hyvänä tukena ja auttaa avaamaan sellaisia 

keskusteluja työyhteisössä, joissa vuorovaikutuksen ja muun toiminnan kehittämistä 

vaativia asioita nousee esille ja niitä voidaan parantaa.   

 

Tutkimuksen kaikki löydökset on koottu kuvaan 23. Tunnetiedon avulla saavutetut 

hyödyt on listattu ja numeroitu kuvan yläosaan. Hyötyjen alle on ryhmitelty tunnetie-

don pohjalta tehdyt käytännön toimenpiteet, jotka osaltaan vaikuttavat uusien hyö-

tyjen ja positiivisten seurausten muodostumiseen, kuten tässä tutkimuksessa ha-

vaittiin.  

 

 

KUVA 23. Tunnetieto esihenkilön työkaluna työyhteisön tunteiden johtamisessa 
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6.2 Johtopäätökset ja käytännön suositukset  

 

Tutkimuksen tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että tunnetieto voi auttaa esi-

henkilöitä työyhteisön tunteiden johtamisessa useilla eri tavoilla. Sen myötä, että 

esihenkilöt saivat tunnetiedosta apua johtaakseen tunteita työyhteisöissään aiem-

paa paremmin, he pystyivät tekemään useita konkreettisia toimenpiteitä työyhtei-

söissään parantaakseen tunnepuheen lisääntymisen avulla löytyneitä, kehittämistä 

kaipaavia asioita työyhteisöissä. Kehittämällä tapojaan johtaa tunteita tunnetiedon 

avulla, esihenkilöt saivat aikaan monia onnistuneelle tunteiden johtamiselle tyypilli-

siä positiivisia seurauksia.  

 

Tunnekokeilussa mukana olleet esihenkilöt ymmärsivät tunnetiedon avulla esimer-

kiksi vuorovaikutuksen, yhteenkuuluvuuden tunteen, luottamuksen, keskustelun, 

tuen ja yhteydenpidon merkityksen työyhteisön positiivisen tunneilmaston ja siten 

hyvinvoinnin lähteinä. Tässä ymmärryksen luomisessa tunnetieto ja sen hyödyntä-

minen heitä auttoi. Se teki työyhteisön moninaiset tunteet näkyviksi, toi faktaa esi-

henkilöille tunteiden muodossa, ja faktojen ollessa esillä, innoitti ja tietyllä tavalla 

myös henkisesti velvoitti heidät reflektoimaan ja kehittämään niin omaa kuin työyh-

teisönkin tekemistä ja arkea.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että kehittämistä vaativiin asioihin päästiin tunnetiedon 

avulla tarttumaan nopeammin ja mikä tärkeintä, myös sellaisia asioita nousi esille, 

jotka eivät ilman tunnetiedon aikaansaamia keskusteluja olisi välttämättä lainkaan 

tulleet esille. Vaihtoehtoisesti niiden esiintulo olisi saattanut viedä kauan aikaa, jol-

loin asioiden korjaaminen on tyypillisesti vaikeampaa. Tukeutumalla tutkimusjakson 

ajan tunnekyselyllä kerättyyn, raporttien muotoon laadittuun tunnetietoon, esihenki-

löt kehittivät ja löysivät tapoja keskustella tunteista omalle työyhteisölleen sopivalla 

tavalla myös tunnekokeilun jälkeen. Haastateltavat aikoivatkin jatkaa tunteiden 

esillä pitämistä työyhteisöissään, vaikka tunnetiedon kerääminen päättyi. Tunnetie-

dolla oli siten informatiivisuutensa lisäksi myös välineellinen arvo tunnepuheen li-

sääjänä. 

 

Osa esihenkilöistä sai tunnetiedosta enemmän hyötyjä, osa vähemmän. 
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Tutkimuksen tulosten mukaan ajanpuute on ollut keskeisin syy sille, että tunnetie-

dosta ei kaikissa työyhteisöissä saatu hyötyjä siinä määrin kuin sellaisissa työyhtei-

söissä, joissa tunnekokeilulle oli järjestetty säännöllisesti aikaa. Toisaalta voi myös 

spekuloida, onko ajanpuute vain näennäinen syy, ja todelliset syyt löytyvät epävar-

muudesta tai osaamattomuudesta käsitellä tunteita omassa työyhteisössä. Eräs 

haastateltava koki, että tunnetiedon käyttäminen vaatii esihenkilöltä täydellistä heit-

täytymistä mukaan, uskallusta katsoa ja puhua tuloksista ja havainnoista. Haasta-

teltava pohti, minkälaiset mahdollisuudet asiajohtamiseen tottuneella esihenkilöllä 

ylipäätään on käsitellä tällaista teemaa työyhteisönsä kanssa, vaikka hänellä olisikin 

tunnetietoa tukenaan. Hänen pohdiskelunsa on huomionarvoista, sillä tunteet ovat 

edelleen monille hankalaksi koettu teema, varsinkin työpaikalla.  

 

Kaiken kaikkiaan tuloksia ja pohdintaa tarkasteltaessa välittyy vaikutelma eräänlai-

sesta oivallusten sarjasta ja heräämisestä tunteiden merkitykseen ja vaikutukseen 

työyhteisön arjessa. Kiireen, rutiinien ja globaalin pandemian aiheuttamassa etätyö-

tilanteessa on inhimillisyys saattanut monilla jäädä taka-alalle. Uusien työskentely-

tapojen oppiminen on vienyt voimia ja työ saattaa ajoittain tuntua yhä enemmän 

suorittamiselta, kuin yhteiseltä matkalta kohti yleviä tavoitteita. Työnimu on monilla 

laskenut ja työkavereita kaivataan. Haastateltujen esihenkilöiden kommenteista voi 

kuitenkin nähdä havahtumista ja jonkinlaista paluuta kohti inhimillisempää, ihmistä 

yksilönä arvostavaa johtamista.  

 

Tutkimukseni on hyödyllinen useammalle eri kohderyhmälle. Organisaatioissa esi-

henkilö- ja johtotehtävissä toimiville se antaa konkreettisia, luvussa 5.4 esiteltyjä 

käytännön vinkkejä tunteiden parempaan huomioimiseen ja johtamiseen työyhtei-

sössä. Tutkimusta varten haastatellut esihenkilöt löysivät kaikki useita hyötyjä tun-

netiedosta tiiminsä tunteiden johtamiseksi. Myös aiemmissa tutkimuksissa onnistu-

neen tunteiden johtamisen hyödyt ovat kiistattomia. Tämän perusteella on kenelle 

tahansa esihenkilötehtävissä toimivalle suositeltavaa ryhtyä entistä aktiivisemmin 

pohtimaan tunteiden merkitystä ja vaikutusta omassa työyhteisössään ja tiimissään 

ja miettiä, minkälaisia käytännön toimenpiteitä itse voisi tehdä huomioidakseen 

myös tunteet työyhteisössä ja johtaakseen niitä aiempaa paremmin työyhteisös-

sään. Tietoisuuden lisääntyminen tunteiden merkityksestä toivottavasti osaltaan 



119 
 

 

madaltaa kynnystä lisätä tunnepuhetta työpaikoilla.  

 

Organisaatioiden henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisestä ja ylipäätään 

henkilöstöasioista vastaaville asiantuntijoille tutkimus antaa oivalluksia siitä, minkä-

laista valmennusta organisaatioiden esihenkilöille ja toisaalta myös koko organisaa-

tion henkilöstölle tunteiden johtamiseen liittyen on mielekästä ja hyödyllistä järjes-

tää. Tutkimus lienee mielenkiintoista luettavaa myös johdettavan roolista käsin. Tut-

kimuksessa käsitellyt esihenkilöiden kokemukset voivat auttaa myös johdettavia 

pohtimaan omaa toimintaansa johdettavana, reflektoimaan omia tunteitaan ja millä 

tavalla itse voisi huomioida tunteet omassa työyhteisössään ja esihenkilönsä toimin-

nassa aiempaa paremmin. 

 

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus on onnistunut osoittamaan tunnetiedon keräämisen 

työyhteisön tunteiden johtamisen käyttökelpoisena työkaluna tutkitussa organisaa-

tiossa. Tunnetiedon hyötyjen tutkimisen jatkaminen erilaisissa konteksteissa antaisi 

merkittävästi lisätietoja tästä ajankohtaisesta, kaikkia organisaatioita koskettavasta 

teemasta. Parhaimmillaan tunnetiedon kerääminen voisi tulevaisuudessa toimia va-

kiintuneena menetelmänä organisaation tunneilmaston tutkimisessa ja organisaa-

tioiden johtamisen ja toiminnan kehittämisessä yhtenä tiedolla johtamisen osa-alu-

eena.  

 

6.3 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimuksellani on muutamia tunnistamiani rajoituksia. Tutkimus on tehty isossa or-

ganisaatiossa, jossa esihenkilöt saavat runsaasti valmennusta ja tukea työhönsä. 

Organisaatiossa on henkilöstön kehittämiseen ja uudistamiseen nimetty tiimi, jonka 

tehtävä on huolehtia siitä, että esihenkilöiden johtamistaidot ovat kunnossa ja siten 

varmistaa, että organisaation jokainen jäsen saa osakseen tasalaatuista, hyvää joh-

tamista. Tutkimusta varten haastateltujen esihenkilöiden johtamisvalmiudet ovat siis 

pääosin hyvällä tasolla, joka todennäköisesti on vaikuttanut siihen, että heidän ko-

kemuksensa tunnetiedon hyödyntämisestä ovat pääosin niin positiivisia. Hyvät joh-

tamisvalmiudet omaavilla esihenkilöillä on todennäköisesti myös taitoa käsitellä tun-

teisiin liittyviä teemoja sujuvasti tiiminsä kanssa.   
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Toisena rajoituksena pidän sitä, että kaikki haastateltavat esihenkilöt tiimeineen oli-

vat ilmoittautuneet tutkimukseen mukaan vapaaehtoisesti. He olivat valmiiksi innos-

tuneet ja kiinnostuneet aiheesta ja siten alttiita ja ennakkoluulottomia kokeilemaan 

uutta teknologiaa työkaluna tunteiden johtamisessa. Tulokset ovat siis vapaaehtoi-

suuden vuoksi positiivisesti värittyneet ja saattaisivat olla erilaiset, jos mukana olisi 

ollut myös sellaisia esihenkilöitä ja tiimejä, jotka olisivat joutuneet mukaan pakote-

tusti. 

 

Kolmas rajoitus liittyy tutkimuksen otantaan. Tutkittavia organisaatioita oli vain yksi, 

joten vertailtavuutta toiseen tai useampaan organisaatioon ei synny. Tästä syystä 

ei ole voitu varmistua siitä, että tulokset olisivat sellaisenaan hyödynnettävissä myös 

muunlaisissa organisaatioissa. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin haastateltavien sub-

jektiivisia kokemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtami-

sessa. Tutkimuksen tulosten avulla ei saavuteta yleistettävyyttä, mikä ei toisaalta 

ole laadullisen tutkimuksen tavoitteenakaan. Haastateltavien kokemukset olivat kui-

tenkin monilta osin hyvin samankaltaisia, joten on todennäköistä, että tutkimustu-

loksista on hyötyä myös muille kuin tutkimuksen kohteena olleiden tiimien esihenki-

löille. Huomionarvoista on myös se, että vain osa tiimeistä sai tutkijan opastusta 

tunnekokeilun alkuvaiheessa. Opastusta annettiin koko tiimille esihenkilön niin toi-

voessa. Kaikki esihenkilöt eivät tätä mahdollisuutta hyödyntäneet.  

 

Lisäksi on huomionarvoista mainita, että tutkimuksessa käytetyn NayaDaya-tun-

nesovelluksen kehittäjäorganisaatio toimi tutkimukseni toimeksiantajana. Tutkijana 

kiinnitin puolueettomuuteni säilyttämiseen erityistä huomiota analysoidessani tutki-

musaineistoa ja raportoidessani tutkimukseni tuloksia. Toimeksiantajan rooli tutki-

muksessa on ollut toimittaa tutkittavalle organisaatiolle tunteiden mittaamiseen käy-

tettävä mobiilisovellus ja opastaa sen käytössä. Lisäksi he toimittivat esihenkilöiden 

käyttöön tunteiden mittaamisesta saatuja tuloksia vakioitujen raporttien muodossa.  

 

Tutkimuksen aikana havaitsin useita jatkotutkimusmahdollisuuksia, joissa tunnetie-

don hyödyntämistä johtamisessa voitaisiin tutkia lisää. Näkökulmia on monia, sillä 

tunnetietoa tunteiden johtamisen kehittämisen työkaluna ei ole ennen tätä tutki-

musta tiettävästi selvitetty.  
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Tämä tutkimus tehtiin yhdessä suuressa organisaatiossa, jossa esihenkilöt saavat 

runsaasti tukea omaan työhönsä. Tutkimuksellani oli siis suotuisat lähtökohdat ja 

vapaaehtoisesti mukana olleet haastateltavat suhtautuivat aiheeseen lähtökohtai-

sesti hyvin positiivisesti, kiinnostuneesti ja avoimin mielin. Haastateltavat pitivät tun-

teita luonnollisena osana työelämää ja yksilön kokonaisuutta. Kiinnostavan vertailun 

tutkitussa organisaatiossa saisi toistamalla tutkimus sellaisissa tiimeissä, joissa esi-

henkilön kiinnostus tunteita ja niiden johtamista kohtaan on vähäistä, tai hän ajatte-

lee, ettei tunteita kuulu tuoda työpaikalle tai osoittaa työssään. Näin olisi mahdollista 

saada lisätietoa siitä, voiko tunnetieto auttaa myös tällaisia esihenkilöitä hyödyntä-

mään tunteita aiempaa enemmän tiiminsä johtamisessa. Tämän lisäksi olisi mielen-

kiintoista toistaa tutkimus myös muutamissa muissa organisaatioissa. Samankokoi-

sissa organisaatioissa toteutettuna olisi mahdollista verrata tutkimustuloksia keske-

nään ja lisätä näin tutkimustulosten yleistettävyyttä erityisesti isoissa organisaa-

tioissa. Toisaalta olisi mielenkiintoista toistaa tutkimus myös pienemmissä organi-

saatioissa ja vertailla tuloksia tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Näin saisi selville, 

onko organisaation koolla vaikutusta siihen, millä tavalla tunnetietoa voidaan johta-

misessa hyödyntää.  

 

Tutkimusjakso osui keskelle maailmanlaajuista COVID-19-epidemiaa. Epidemian 

hillitsemiseksi etätyöskentely oli tutkimuksen tekohetkellä yleistä. Myös tutkittavan 

organisaation tiimit työskentelivät lähes täysin etätyössä. Joissakin tiimeissä osa 

työtehtävistä edellytti myös ajoittaista läsnäoloa työnantajan toimipisteissä tai kent-

tätyössä, mutta tällaisia rooleja oli tutkittavissa tiimeissä vain muutamia. Lisäksi nä-

mäkin ihmiset työskentelivät pääosan ajasta etätyössä. Tästä syystä tämä tutkimus 

ei antanut vertailutietoa siitä, minkälaisia kokemuksia tunnetiedon hyödyntämisestä 

olisi sellaisilla esihenkilöillä ollut, jotka työskentelevät tiiminsä kanssa pääasiallisesti 

samoissa toimitiloissa. Siispä vertailututkimus epidemian laantuessa ja toimitiloissa 

tehdyn työn jälleen lisäännyttyä olisi yksi varteenotettava näkökulma jatkotutkimuk-

selle.  

 

Tunteet ja niiden johtaminen on tunnistettu tärkeiksi erityisesti erilaisissa muutosti-

lanteissa (Helpap 2016; Klarner 2011). Tässäkin tutkimuksessa osa tiimeistä oli al-

kutaipaleellaan ja siten muutoksen keskellä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei 
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kuitenkaan ollut tutkia tunnetiedon ja muutosjohtamisen välistä suhdetta, vaan ylei-

sesti tunnetiedon hyödynnettävyyttä työyhteisön tunteiden johtamisessa. Tästä 

syystä tunnetieto erityisesti jonkin suuren muutoksen tukena olisi uusi näkökulma 

tunnetiedon hyödyntämiseen johtamisessa, ja siten mahdollinen jatkotutkimusaihe. 

Lisäksi tunteet ja niiden johtaminen mainitaan usean eri johtamissuuntauksen tutki-

muksen yhteydessä (Sy et al. 2018; Ayoko & Callan 2010; Küpers & Weibler 2006). 

Tästä syystä voisi olla kiinnostavaa selvittää, minkälaisia hyötyjä tunnetiedosta sai-

sivat esimerkiksi johtamistaidoiltaan taitavina pidetyt transformatiiviset tai karis-

maattiset johtajat, ja auttaisiko tunnetieto heitä vieläkin parempiin suorituksiin. 

 

Tunteiden ja niiden johtamisen yhteydessä mainittu luottamus saattaisi olla myös 

hedelmällinen linkitys tunnetiedon hyödyntämiseen johtamisessa. Tässäkin tutki-

muksessa joidenkin esihenkilöiden tavoitteena oli tunnetiedon avulla lisätä luotta-

musta tiimissään. Jatkotutkimuksessa näkökulmana voisi esimerkiksi olla, onko tun-

netiedon hyödyntämisestä erityisiä hyötyjä silloin, jos luottamus tiimissä on jo hy-

vällä tasolla ja miten tunnetieto auttaa esihenkilöä silloin, jos luottamusta ei ole tai 

se on heikkoa. Tunnetietoa keräämällä ja sitä hyödyntämällä työyhteisön johtami-

sessa voisi selvittää, saako työyhteisön luottamuksen tasoa nostettua.  

 

Tämä tutkimus keskittyi tutkimaan vain esihenkilöiden kokemuksia tunnetiedon hyö-

dyistä työyhteisön tunteiden johtamisessa. Ilman johdettavia ei kuitenkaan ole joh-

tamista tai esihenkilöitä. Gradututkimuksen rajallisen laajuuden vuoksi tätä näkökul-

maa ei voitu tässä tutkimuksessa käsitellä. Tunnetiedon kaikkien hyötyjen kartoitta-

miseksi olisi tärkeää kuulla myös johdettavia ja heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan 

tunnetiedon vaikutuksista ja merkityksestä työyhteisössä, esimerkiksi tunneilmaston 

muuttumisen tai vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittymisen näkökulmasta.  
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LIITE 1. TEEMARUNGOT 
 
HAASTATTELU 1 
 
Esitellään tietosuojailmoitus 
 
Käydään lyhyesti läpi gradun teoreettista pohjaa ja haastateltavan ajatuksia siitä. 
 
Pyydetään haastateltavaa kertomaan omasta tiimistään ja miksi hän tiimeineen 
halusi lähteä mukaan tähän tutkimuspilottiin 
 
Haastateltavan tavoitteet ja odotukset tunteiden mittaamispilottiin liittyen 
 
Sovitaan toinen haastattelu 
 
HAASTATTELU 2 
 
Tähänastiset kokemukset tunnekokeilusta omin sanoin kuvailtuna  
 
Haastateltava tunteiden johtajana  

• Montako vuotta toiminut esihenkilötehtävissä   
• Minkälainen haastateltava kokee olevansa tunteiden johtajana  
• Miten on esihenkilöurallaan pyrkinyt johtamaan tunteita  
• Minkälaisia keinoja tunteiden johtamiseen tähän mennessä käyttänyt  

 
Nykyinen työyhteisö ja tunteet  

• Tunteiden käsittely tiimissä ennen tunnekokeilua  
• Mahdolliset muutokset tunteiden käsittelyssä tiimissä tunnekokeilun ensim-

mäisten viikkojen aikana  
• Minkälaisia reaktioita tunnekokeilu on työyhteisössä aiheuttanut  
• Onko suhtautuminen tunteisiin muuttunut tunnekokeilun aikana  

  
Tunnekokeilun raporttien hyödyntäminen   

• Millä tavalla esihenkilö on hyödyntänyt raportteja  
• Onko raporteista ollut hyötyä tunteiden johtamisessa  
• Jos on, minkälaisia hyötyjä  
• Onko raporttien avulla löytynyt uusia tapoja johtaa tunteita 

 
Ensimmäisessä keskustelussa nimetyt odotukset ja tavoitteet – onko tunnekokeilu 
pystynyt tähän mennessä vastaamaan niihin?   
 
Tiimin työskentelymalli korona-aikana  

• kokonaan etätyö, osittainen etätyö tms.   
  
 
 
 
 

(jatkuu) 



 
 

 

HAASTATTELU 3 
 
Viimeisimmät kokemukset tunnekokeilusta kokeilun loputtua omin sanoin kuvail-
tuna.  
 
Tunnekokeilun raporttien hyödyntäminen kokeilun toisella puoliskolla 

• Onko löytynyt uusia tapoja hyödyntää raportteja/tunnetietoa 

• Onko tunnetiedosta ollut hyötyä tunteiden johtamisessa 

• Jos on, minkälaisia hyötyjä 

• Onko tunnetiedon avulla löytynyt uusia tapoja johtaa tunteita 

• Onko tehty jotain käytännön toimenpiteitä tunnetiedon pohjalta 
 
Työyhteisön suhtautuminen tunnekokeiluun 

• Yhteenveto ajatuksista, onko tunnekokeilu vaikuttanut tiimissä jollain tavalla 

• Viimeisimmät havainnot tunnekokeilun vaikutuksista omassa tiimissä  
 
Millä tavalla esihenkilö vei tunnekokeilun käytännössä läpi tiimissä 

• Minkä verran tunnetiedon käsittelylle oli varattu aikaa, esim. säännöllisyys 
tunnetiedon käsittelyssä 

• Sovelluksen käyttöönotto tiimissä 

• Oliko mittaussykli sopiva / kahden viikon välein 
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LIITE 2. EVI-ARVOJEN KUVAAJAT TIIMEITTÄIN 
 
Kahden viikon välein vastanneet 
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Viikon välein vastanneet 
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LIITE 3. Tunnejakaumat kysymystyypeittäin ja vastaussykleittäin koko mittausjak-
son ajalta 
 
Yhden viikon välein vastanneet 
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