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Tämä pro gradu -tutkimus on narratiivinen tutkimus kahden podcastin (Leadcast ja 
Futucast) toimitusjohtajiin liittyvien jaksojen kerronnasta aikavälillä 19.11.2018-
4.11.2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankuvaa johtamisesta ja 
organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta podcastien kerronnan kautta. 
Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisia narratiiveja johtamisesta ja 
organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta rakentuu toimitusjohtajien kerronnan 
kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sitä, mitä johtamisesta ja 
tulevaisuudesta puhutaan ja, millaisia menestymisen kannalta tärkeitä teemoja 
nostetaan esille.    
 
Tutkimuksen tuloksena esitetään kaksi narratiivia: 1) Johtaminen lähtee hyvästä 
minäkuvasta ja on vuorovaikutusta sekä merkitysten avulla kannustamista 
muutoksessa sekä 2) Tulevaisuutta on ihmislähtöinen, kehittyvä ja vastuullinen 
toiminta paremman elämän aikaan saamiseksi. Nämä narratiivit korostavat 
merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta. Ne kytkeytyvät haluun tarkastella asioita vahvasti 
yksilöiden, yhteiskunnan ja koko maailman näkökulmasta. Johtaja tarvitsee muiden 
näkemyksiä organisaation johtamisessa ja hänen näkemyksellisyyttään tarvitaan 
laajemmassa kuvassa. Johtaminen lähtee johtajan minäkuvasta, vahvuudestaan 
tulkita omaa minuutta, oppia ja kehittyä. Johtajuus on autenttista ja perusluonteeltaan 
muutoksen johtamista. Johtaminen nähdään palveluna ihmisille, joiden osaaminen ja 
älykkyys on kaiken toiminnan ydintä. Johtaminen on vuorovaikutusta, 
kiinnostuneisuuden osoittamista erilaisille näkökulmille ja näkemyksille. Johtaja 
nähdään valmentajana. Organisaatio on alusta ihmisten menestymiselle. 
Tulevaisuuden narratiivi nostaa esille kehittymisen välttämättömyyden ja halun toimia 
vastuullisesti Suomen, maailman ja ympäristön paremman tulevaisuuden hyväksi. 
Ympäristökysymykset, ilmastonmuutos ja kestävyyden vaade nousevat esille 
merkityksellisinä ja yrityksen tekemistä ohjaavina teemoina.  
 
Tutkimusaineiston podcast-jaksot rakensivat hyvän kokonaiskuvan tästä ajasta ja 
ajattelusta.  Sen kuuleminen voi olla hedelmällistä omalle kehittymiselle ja ehkä 
laajemmin vielä esimerkiksi johtajuuden kehittämiseen. Toimitusjohtajien 
kertomuksissa, tavassa ajatella johtamisesta ja tulevaisuudesta, on hyvin paljon 
samankaltaisuutta. He tuovat esille näkemysjohtajuutta.  
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This master’s thesis is a case study of the content of episodes related to the CEOs of 
two podcasts (Leadcast and Futucast) between 19 November 2018 and 4 November 
2020. The aim of this study was to provide an overview of management and the future 
of organizations through podcast narration. The research question of this study was to 
find out what kind of narratives about management and the future of organizations are 
built through the narration of CEOs. The aim of the study was to examine at what is 
being said about leadership and the future and what themes are important for success.  
 
Two narratives are presented as a result of the research: 1) Leadership starts from a 
good self-image and interacts and encourages change through meanings, and 2) The 
future is a people-oriented, evolving and responsible action to achieve a better life. 
These narratives emphasize meaningfulness and responsibility. They are linked to a 
desire to look at things strongly from the perspective of individuals, society, and the 
world. A leader needs the views of others in leading the organization and vision of 
leaders is needed in the bigger picture. Leadership is based on the self-image of the 
leader and ability to interpret his or her own self, learn and develop as a leader. 
Leadership is authentic in nature and change management is fundamental. Leadership 
is seen as a service to people whose skills and intelligence are at the core of all 
process. Leadership is interaction, showing interest in different perspectives and 
views. The leader is seen as a coach and organization is the foundation for people to 
succeed. The narrative of the future highlights the necessity of development and the 
desire to act for the better future of Finland, the world, and the environment. 
Environmental issues, climate change and the need for sustainability emerge as 
relevant themes that guide the company's operations.  
 
The podcast episodes in the research material built a good overall picture of this time 
and thinking. It can be fruitful for your own development and perhaps more broadly for 
leadership development listen to it. There is a great deal of similarity in stories of the 
CEOs, in the way they think about leadership and the future. They bring out visionary 
/ opinion leadership.  
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1 Johdanto 
 

Ihmisiin sitoutunut aineeton pääoma kuten tieto, suhteet, organisaatiokulttuuri ja 

osaaminen ovat kilpailukyvyn ensisijaisia ajureita nykymaailmassa (Marr 2005). 

Jokaisen ihmisen oma motivaatio, tavoitteet ja toiveet vaikuttavat siihen, miten 

pääomalla luodaan arvoa organisaatiolle. Aineeton pääoma on kestävän kilpailuedun 

lähde, mutta sen ihmisiin sitoutuneiden resurssien valjastaminen käyttöön on iso 

haaste johtamiselle. (Coff & Kryscynski 2011, 1430; 1432.) Työntekijät tulisi nähdä 

merkityksiä tekevinä, määrätietoisina, oppivina ja kokevina ihmisinä, eikä vain 

organisaation työtätekevänä resurssina. Työhön ja organisaation sitoutuminen sekä 

oman panoksen antaminen perustuvat vahvasti merkityksellisyyden ja tarkoituksen 

kokemiseen. (Plaskoff 2017, 141.) 

 

Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö on verkottunut ja se perustuu tietoon, mikä tekee 

teollisen aikakauden johtamisen malleista tehottomia. Menestyjiä ovat ne, jotka 

tunnistavat ongelmia ja pystyvät ratkaisemaan ne nopeimmin. (Valkokari et al. 2014, 

8-9.) Johtajilta edellytetään tietoisuutta trendeistä, kriiseistä ja muutoksista 

ympäristössä. Ihmisten, ympäristön ja tuloksellisuuden kannalta kestävien 

toimintamallien kehittymiseen tarvitaan uusia johtamistapoja. (Dumas & Beinecke 

2018, 867.) Systeemisestä osaamisesta on tullut elinehto menestymiselle ja 

sopeutumiskyvylle (Törmänen et al. 2016, 228). 

 

Ajattelua johtamisesta ja menestymisen kannalta merkityksellisten innovaatioiden 

ymmärtämisestä on laajennettava organisaation rajojen ulkopuolelle. Ihmisten ja 

organisaatioiden tulisi olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa toimintaympäristöönsä 

liittyviin systeemisiin muutoksiin. Tarvitaan uusia malleja organisaatioiden roolin 

ymmärtämiseksi kestävän tulevaisuuden luomisessa sekä itselle että laajemmin eri 

systeemeille. (Waddock et al. 2015, 1008.) Jatkuva muutos ja kohtaamme koronakiriisi 

nostavat erityisen tärkeäksi ison kuvan näkemisen ja keskustelun siitä, millaista 

tulevaisuutta meidän tulisi yhdessä rakentaa. Tulevaisuuskeskusteluun tarvitaan 

mukaan etistäkin laajempi joukko ihmisiä, joilla on näkemyksiä tulevaisuuskuvien 

pohtimiseen. (Sitra 2020a.)  
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Tulevaisuuteen ei ole olemassa valmista karttaa, vaan on piirrettävä ajattelussa 

uudelleen koko ajan. Ihmisten tulisi kasvaa ja kehittyä passiivisesta seuraajan roolista 

tulevaisuuden tekijöiksi. (Hietanen et al. 2002, 409-410.) Tämä on tärkeä haaste 

erityisesti johtajille, jotka ovat suunnan näyttäjiä ja organisaatioiden brändilähettiläitä. 

Johtajien tehtävä on organisaatioiden äänen esiin tuominen. Heidän tulisi ottaa 

viestinnällinen johtajuuden käyttöön ja osallistua entistä aktiivisemmin 

yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamiseen. (Saksi 2016, 44; 48.) Yritysten 

toimitusjohtajien odotetaan käyttävän narratiivisia strategioita ja vaikuttavaa 

retoriikkaa. Odotukset ovat laajentuneet entisestään digitalisoinnin myötä. Viestintään 

keskittyminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita johtajille. 

(Grafström & Falkman 2017, 313.)  

 

Tämä pro gradu -tutkimus on narratiivinen tutkimus kahden podcastin (Leadcast ja 

Futucast) toimitusjohtajiin liittyvien jaksojen kerronnasta tietyltä ajanjaksolta. 

Kiinnostukseni kohdistuu siihen, mitä johtamisesta ja organisaatioiden tulevaisuuteen 

vastaamisesta puutaan tässä ajassa. Olen myös kiinnostunut siitä, millaisia narratiiveja 

kerronnan kautta rakentuu johtamisesta ja tulevaisuuteen vastaamisesta. 

Tutkimukseni pyrkii kuvaamaan näkyväksi johtamisen trendiä, jolla johtajat johtavat 

organisaatioita tulevaisuuteen. Johtajat ovat muutoksen lähettiläitä ja he luovat trendiä 

siitä, mitä tässä ajassa vaalitaan ja pidetään merkityksellisenä organisaatioiden 

tulevaisuudelle. Podcastit tarjoavat mielenkiintoisen maailman ajankohtaiseen 

keskusteluun, uusien näkökulmien tarkasteluun ja oppimiseen. Tutkimuksen 

aineistona niitä on hyödynnetty vielä varsin vähän.  
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1.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa ajankuvaa johtamisesta ja 

organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta podcastien kerronnan kautta. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, mitä johtajuudesta ja tulevaisuudesta 

puhutaan sekä sitä, millaisia organisaatioiden menestymisen kannalta tärkeitä teemoja 

nostetaan esille. Tutkimukseni pyrkii kuvaamaan näkyväksi johtamisen trendiä, jolla 

johtajat johtavat organisaatioita tulevaisuuteen. Tavoitteenani on myös pohtia myös 

sitä, millaista näkemysjohtajuutta podcast-jaksot ja toimitusjohtajien kerronta 

kokonaisuutena rakentavat. 

 
Tutkimuskysymykset   
 
Millaisia narratiiveja johtajuudesta ja organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta 
rakentuu toimitusjohtajien kerronnan kautta?  
 

• Mitä johtamisesta ja tulevaisuudesta puhutaan? 

• Millaisia teemoja johtamiseen ja organisaatioiden tulevaisuuteen liittyen 

nousee esille?  

• Millaista kuvaa narratiivit rakentavat johtamisesta ja organisaatioiden 

tulevaisuuteen vastaamisesta?  

 
 
1.2 Tutkimuksen aiheen perustelu 
 

Tutkimukseni aihe nousi vahvasti omasta kiinnostuneisuudestani johtamisen 

inhimilliseen ja laajemmin koko yhteiskuntaan vaikuttavaan ulottuvuuteen sekä 

työntekijöiden osallisuuteen. Olen kiinnostunut myös systeemisyyteen, 

systeemiälykkyyteen ja tulevaisuusajatteluun liittyvistä teemoista. Tutkimukseni on 

tavallaan reflektointi siitä, millä asioilla on merkitystä organisaation menestymiselle ja, 

millaista johtamisen tulisi olla tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Tämä tutkimus ei 

varsinaisesti vastaa mihinkään selkeästi aiemmissa tutkimuksissa määriteltyyn 

tutkimustarpeeseen tai tutkimusaukkoon. Tutkimuksen tarkastelutapa on erilainen, 

koska johtamista ja organisaatioiden tulevaisuutta tutkitaan yksittäisten johtajien 

yhdessä muodostaman äänen kautta. Tutkimus pyrkii tuottamaan kuvausta siitä, mitä 

johtajat ajattelevat tässä hetkessä.  
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Johtamisen alan keskusteluissa on nostettu esille tarve tutkia johtamista 

vuorovaikutuksena ja käytäntöinä, eikä vain yksittäisten johtajien osaamisena ja 

toimintana (Grevani et al. 2010 79). Denis et al. painottavat, että johtamisen 

tutkimuksessa tulisi siirtyä pois johtajakeskeisyydestä ja sankarillisista 

johtajakuvauksista, koska todellisuudessa johtajuus on jaettua ja tulosta toimijoiden 

suhteista, vuorovaikutuksesta ja prosessimaisesta toiminnasta ryhmässä (Denis et al. 

2012, 254). Grevani et al. kannattavat myös tutkimuslinjaa, jossa keskitytään uusiin 

johtajaideaaleihin ja johtajuuden inhimillisiin, sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta 

korostaviin puoliin. Tämä tarkastelu ohjaa keskittymään suhteissa rakentuvaan 

johtajuustyöhön, ei niinkään yksittäisiin johtajiin. Ideaalien johtajakuvien tuottamisen 

sijaan tarvitaan empiiristä ymmärrystä johtamisen arjesta, käytännöistä ja toiminnasta. 

(Grevani et al. 2010, 84.) Tulvaisuuden tutkijoiden taas olisi hyvä kiinnostua tutkimaan 

vaihtoehtoisia johtamistyylejä (Marques 2015a, 1319). 

Tutkimus tuottaa näkyväksi johtamisen ajankohtaista trendiä podcastien kautta, joita 

ei ole vielä kovin paljon hyödynnetty tutkimusaineistona. Tutkimukseni tarkastelee 

jonkin verran myös näkemysjohtajuutta, jota ei vielä ole vahvasti tuotu esille 

johtamistyyleissä. Podcastit tarjoavat paljon mielenkiintoista sisältöä tutkimukselle. 

Internetin eri aineistot ovat olleet tutkimuksen kohteena vielä varsin vähäisesti. 

Esimerkiksi blogikirjoittaminen on yksilöiden ja eri organisaatioiden keskuudessa hyvin 

monipuolista ja eri aiheita koskettelevaa. Blogikirjoittaminen on ollut trendinä jo 

pidempään, mutta tieteellinen tutkimus on keskittynyt siihen vain vähän. (Merry 2010, 

641.) Sisällön tuotannossa blogien rinnalle ovat nousseet podcastit eli eri kanavissa 

julkaistavat nauhoitetut radio-ohjelmat. Niiden suosio on kasvanut viime vuosina 

maailmalla ja Suomessa. Podcasteja tehdään monen tyylisiä. Niissä keskustellaan 

laajasti eri teemoista ja asioita tarkastellaan monista näkökulmista. (Radiomedia 

2018.) 

Podcastien hyödyntäminen tutkimusaineistona on vielä vähäistä. Tutkimusta on tehty 

podcastien kuuntelijoiden näkökulmasta. Jonkin verran on tutkittu sitä, miten 

podcasteja hyödynnetään opetuksessa ja elämäntapavalmennuksessa. 

Tutkimuksessa on voitu keskittyä myös podcastien välittämiin arvoihin, 

osallistumiseen, poliittiseen viestintään, yhteisöllisyyteen, demokratiaan, suosioon tai 

luottamukseen. Koo et al. ovat tutkineet Etelä-Korean ja koko maailman suosituimman 
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Naneun Ggomsuda -podcastin vaikutuksia yhteiskunnan muutokseen. Podcastin 

suosio on perustunut siihen, että se on esittänyt avoimesti väitteitä ja todisteita Etelä-

Korean silloisesta johtajasta. Podcastilla on ollut merkittävä rooli Etelä-Korean 

yhteiskunnallisessa muutoksessa ja se on vaikuttanut sosiaaliseen, liike- ja poliittiseen 

elämään maan sisällä ja sen ulkopuolella. (Koo et al. 2015, 421-433.) 

 
1.3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet 
 

Tutkimukseni aihe koskettaa laajasti eri tematiikkaa. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

rakentuu organisaatioiden tulevaisuuden ja tulevaisuuteen vastaamisen kannalta 

merkityksellisten teemojen sekä tulevaisuuden johtamisen tarkastelusta. Tämän 

tutkimuksen teoreettisia valintoja yhdistää johtaminen, muutosjohtaminen ja yksilöiden 

merkitys. Tulevaisuusajattelua on se, mikä on tässä hetkessä oleellista ja 

merkityksellistä kehittymisen ja suoriutumisen kannalta. 

 

Organisaation tulevaisuuden menestymisen kannalta oleellisia teemoja ovat aineeton 

pääoma, systeemisyys, oppiminen ja tiedon luominen. Nämä teemat nostan 

tarkasteluun, koska niiden merkitys korostuu tässä ajassa ja ne ajavat kehitystä 

eteenpäin muutoksessa. Menestystekijöitä luodaan ihmisiin ja verkostoihin 

sitoutuneen pääoma, oppimisen ja tiedon avulla. Aineettomaan pääomaan kuuluvat 

hyödykkeet, kuten tieto, suhteet, organisaatiokulttuuri ja osaaminen, ovat kilpailukyvyn 

tärkeimpiä ajureita maailmassa (Marr 2005). Nämä teemat ovat myös niitä tekijöitä, 

joilla rakennetaan kulttuuria, joka vahvistaa työntekijöiden luottamusta, 

sitoutuneisuutta ja näkyä tulevaan. 

 

Seuraavan sivun kuvaan olen koonnut teoreettisen tarkastelun pohjalta tulevaisuuden 

organisaation kannalta merkitykselliset ja menestymiseen vaikuttava tekijät. Kaikkia 

teemoissa kulkee jollakin tavalla mukana ihmisten, oppimisen, kulttuurin, 

vuorovaikutuksen ja ajattelun sekä johtamisen ja muutosjohtamisen merkitys.   
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Toinen osa-alue tämän tutkimuksen teoreettisessa taustassa on muutosjohtaminen, 

erilaiset johtamistyylit, johtajan osaaminen ja johtajuuden kehittäminen sekä 

tarinankerronta. Nämä valinnan perustuvat siihen, että tämä aika ja tulevaisuuteen 

Kuva 1 Organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijöitä 
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vastaaminen vaativat kulttuuriin ja ihmisiin keskittymistä. Siinä tarvitaan tulevaisuuteen 

näkevää johtajuutta ja johtajaa, joka rakentaa toiminnallaan luottamista, tyytyväisyyttä 

työhön ja sitä kautta edistää tuottavuutta ja menestymistä. Luottamuksen 

rakentamisessa oleellista on työntekijöiden inspiroiminen ja tulevaisuususkon 

vahvistaminen.  (Wiley 2010, 47.) Muutoksen johtaminen on nyt ja tulevaisuudessa 

johtamisen arkea. Organisaation tarvitsevat johtamiseen lähestymistapoja, joilla 

systeemiseen ja rakenteelliseen muutokseen vastataan sekä madalletaan muutoksen 

esteet ja käsitellään seurauksia (Al-Haddad & Kotnour 2015, 234).   

 

Johtamisen osiossa käsittelen myös tarinankerrontaa ja sitä, miten johtajan 

tarinankerronnalla rakennetaan tulevaisuutta. Sharma ja Grant ovat väittäneet, että 

johtajien kertomuksilla ja tarinankerronnan taidoilla on kriittinen vaikutus heidän 

karismaattisen identiteettinsä rakentamisessa. Tämä on kuitenkin suurelta osin 

tutkimatta. (Sharma & Grant 2011, 3; 16-21.) Internetin ja sosiaalisen median 

mahdollistama verkostomaisen vallan kasvu on noussut megatrendiksi. Se tulee 

valtaamaan alaa taloudellisen ja poliittisen vallan rinnalla. (Sitra 2020, 24.) 

Mielipidejohtajia ovat ne, jotka vaikuttavat omilla näkökulmillaan, uskomuksillaan, 

motivaatiollaan ja käyttäytymisellään muihin. Heillä on tärkeä rooli näkemysten 

johtamisessa. (Zhang et al. 2013, 595.)  

 

Johtaminen  

Johtamisella on keskeinen tehtävä työntekijöiden ohjaamisessa ja motivoinnissa sekä 

tulevaisuuden tavoitteiden ja vision välittämisessä tekemiseen. Johtamisella katsotaan 

olevan merkittävä rooli myönteisten vaikutusten aikaansaamiseen organisaation 

prosesseissa. (Grevani et al. 2010, 77.) Maak et al. väittävät, että johtajuus on 

sosiaalisiin suhteisiin kietoutuva eettinen ilmiö. Johtajuutta toteutetaan 

vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. 

(Maak et al. 2006, 112.) Johtamisen tyylien trendeinä ovat olleet transaktio- ja 

muutosjohtajuus, tiimijohtajuus, palvelevajohtajuus ja tilannejohtajuus (Marques 

2015a, 1313). 

 
Muutosjohtaminen  

Muutosjohtaminen on johtamistyyli, joka tunnistaa organisaation muutostarpeen, 

arvostaa organisaation muutosta ja toteuttaa sitä. Muutosjohtamisella luodaan selkeä 
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visio, aktivoidaan älykkyyttä ja kiinnitetään huomiota yksilöihin. (Kim & Yoon 2015, 

151.) 

 

Seuraavaan kuvaan olen koonnut teoreettisen tarkastelun pohjalta tulevaisuuden 

johtamiseen liittyvät teemat.  

 
  

 
 

Kuva 2 Tulevaisuuden johtaminen  

 
  Muutosjohtaminen 

 
  

Systeeminen ja 
jatkuva muutos 

Johtajuuden avulla rakennetaan kuvaa 
tulevaisuudesta, sitoutetaan ihmisiä visioon, arvoihin 

ja inspiroidaan toimimaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi; suhteiden luominen  

 

Visio ja ihmisten 
motivoiminen 

Muutosprosessi on organisaation kasvuprosessi, 
jossa kehityksen keinot ovat sekä ihmisten että 

systeemiin näkökulmasta valittuja. 
Muutosprosessin vuorovaikutteisuuden 

ymmärtäminen on tärkeää. 
Viestinnän ja tarinankerronnan merkitys 

Interaktiivinen ja mielikuvia luova emotionaalinen työ 
ja uudenlainen ajattelu 

Jaetun visio ja ajattelumallit; oppiminen ja yksilöiden 
omien näkökulmien sekä potentiaalin haltuun 

ottaminen 
 

Johtamistyylit ja 
niiden 

hyödyntäminen 
  

Vuorovaikutteisuus, 
mielikuvien luominen, 

ajattelun 
herättäminen ja 

yksilöiden 
huomioiminen 

Perinteiset ja suositut: transaktio- ja muutosjohtajuus, 
tiimijohtajuus, palvelevajohtajuus ja tilannejohtajuus 

Uudet: autenttinen, empaattinen, resonoiva 
(resontant) ja herännyt johtajuus (awakened) 

Autenttinen johtamistyyli on metajohtamistyyli, joka 
pitää sisällään piirteitä monesta tyylistä huomioiden 
sen, ettei mikään johtajan tyyli tai piirre toimi koko 

ajan. 
 
 

Suhdekeskeisyys, 
joustavuus, 

huolehtiminen, 
yhteisöllisyys, 

luovuus, 
inspiroituminen, 

fasilitointi ja 
rehellisyys 

Johtajan 
osaaminen ja 
johtajuuden 
kehittäminen 

  

Johtajan kyvykkyydet tehokkuuteen: visiointi, 
ratkaisukeskeisyys, sitoutuneisuus laatuun, 
työntekijöidenmerkityksen esille tuominen ja 

inspirointi 
Yksilöiden arvojen ja organisaation tarpeiden 

yhteensopivuus; 
Yksilöiden kehittymisen mahdollistaminen  

 
 
 
. 

Johtamisen taitojen kehittäminen, eettinen 
johtaminen, monialainen osaaminen, jaettu johtajuus, 

valmentava johtajuus, systeeminen ja 
muuntautumiskykyinen johtajuus; suhteissa 

oleminen; johtajan oma intohimo 
 
 
. 

Systeemisessä 
maailmassa 

johtaminen on 
yhdessä tekemistä, 

muutoksen 
tekemistä ja ajassa 

kehittyvää 

Tarinankerronta 
johtajuuden 

rakentajana ja 
muutoksen 
edistäjänä 

  

Organisaation eri 
avainteemojen ja 
johtajan ajattelun 

näkyväksi 
tekeminen 

Retoriikalla johtajat vaikuttavat siihen, miten heitä 
seuraavat ymmärtävät organisaation toiminnan 

tarkoituksen; vision vahvistaminen ja innostaminen;  
 Johtajan persoonan ja ideoiden esiin tuomisen ja 

interaktiivisuus; oman johtajaidentiteetin 
vahvistaminen; mielipidejohtajuus vaikuttamisessa 

 
. 

Muutosjohtaminen on alettu nähdä laajemmin 
systeemisen muutoksen kontekstissa; inhimilliset ja 
teknologiset järjestelmät ovat jatkuvassa yhteydessä 

sekä vauhdikkaassa muutoksessa 
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1.4 Narratiivinen tutkimus johtamisen podcastien kerronnasta 
 

Tämä tutkimus on narratiivinen tutkimus kahden podcastin (Leadcast ja Futucast) 

toimitusjohtajiin liittyvien jaksojen kerronnasta aikavälillä 19.11.2018-4.11.2020. Olen 

kiinnostunut siitä, millaista kertomusta podcast-jaksot rakentavat johtamisesta ja 

organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta sekä siitä, millaisia teemoja 

kerronnassa nostetaan esille. Narratiivinen tutkimus on kiinnostunut kertomuksista 

tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimus joko käyttää materiaalina kertomista tai se 

voi tuottaa kertomusta maailmasta. (Heikkinen 2010, 143.) Tutkimukseni hyödyntää 

aineistona toimitusjohtajien kertomista ja se pyrkii myös tuottamaan kertomusta tästä 

kerronnasta, jota podcastit ovat tuottaneet sosiaalisen median maailmaan. Podcastit 

toimivat tiedon välittäjinä ja podcast-jaksojen keskustelut rakentavat ajankuvausta 

toimitusjohtajien ajattelusta tässä ajassa.   

 

Narratiivisuus eli tarinallisuus on ihmisille luonnollinen tapa järjestellä, selittää ja 

ymmärtää elämää ja sosiaalisia suhteita. Tarinat ja kertomukset koskevat aina ihmisen 

toimintaa ja kokemusta. Narratiivinen tutkimus olettaa, että ihmiset ovat tarinankertojia, 

koska tarinan kertominen ja jakaminen tuo esiin omaa minuutta ja suhteita toisiin. 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 2-3.) Tämä tutkimuksen kertojia ovat yritysten 

toimitusjohtajat. Tutkimusaineisto on toimitusjohtajien podcast-haastatteluissa 

tuottamaa puhetta heidän omista kokemuksistaan ja näkemyksistään. Narratiivisen 

johtamisen tutkimuksen kiinnostus voi kohdistua johtajan puheeseen, jota käytetään 

johtamisessa ja organisaation tulevaisuuden ohjaamisessa (Puusa et al. 2014, 113). 

Tämä tutkimus pyrkii tuottamaan yleistä kuvaa siitä, mitä johtamisesta ja 

organisaatioiden tulevaisuuden kannalta merkityksellisistä asioista ajatellaan tässä 

ajassa. Samalla tutkimus pyrkii kuvaamaan näkyväksi johtamisen trendiä, jolla johtajat 

johtavat organisaatioita tulevaisuuteen. 

 

Ihmiset organisoivat narratiivien avulla omia kokemuksiaan ymmärrettäviksi ja 

käsiteltäviksi. Tämä tapahtuu yleensä erilaisissa ympäristöissä ja yhteydessä muihin. 

Narratiivilla tarkoitetaan tarinaa tai kertomusta. (Koskinen et al. 2005, 192.)  Tarina ja 

kertomus ovat kaksi narratiivisen tutkimuksen ydinkäsitettä. Tarina on tapahtumien 

kuvausta ja siinä kulkee mukana tietyt päähenkilöt. Tarinalla on alku ja loppu. Se voi 

olla fiktiivinen, tosipohjainen ja kronologisesti etenevä. Elämänkerta on yksi esimerkki 



10 
 

tarinasta. Kertomus voidaan ajatella tekstimuotoiseksi juonelliseksi tarinaksi, joka on 

tuotettu tiettynä aikana, tietyssä kontekstissa ja tietylle yleisölle. Kertomuksessa voi 

olla myös jokin tärkeä näkemys, jota tuodaan esille. (Eriksson & Kovalainen 2008, 3-

4.) Kertomus itsessään voi olla tutkimuksen kohde tai keino tutkia toista tutkimuksen 

kannalta oleellista kysymystä. Kertomusta voidaan käyttää ryhmien vertailuun, 

sosiaalisten ilmiöiden ja historiallisten ajanjaksojen ymmärtämiseen tai 

persoonallisuuksien tutkimiseen. (Lieblich et al. 1998, 3.) Yksilölliset ja persoonaan 

sidotut kertomukset voivat keskittyä johonkin ajanjaksoon, episodiin tai asiaan 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 4). 

 

Narratiivisen tutkimuksen aineisto on suullista tai kirjallista kerrontaa. Vaativimman 

näkemyksen mukaan aineistolta tulisi edellyttää kertomuksen tunnuspiireteitä kuten 

etenevä rakenne (alku, keskikohta ja loppu) ja ajassa kulkeva juoni. Keveimmillään se 

voi kuitenkin olla ihan mitä tahansa kerrontaan perustuvaa aineistoa, jossa ei 

välttämättä ole vaatimusta eheän kertomuksen tuottamisesta. (Heikkinen 2010, 148.) 

Sosiaalisen median reaaliajassa ja eri formaateilla kerrotut tarinat ovat lisänneet 

kertomuksen käsitteen määrittelyn elastisuutta (Page 2012, 9). Tutkimusaineistoni on 

podcast-haastatteluiden tuottamaa kerrontaa, joka vaatii kertomuksen käsitteen 

keveämpää määrittelyä. Tässä tutkimuksessa kerronta ei täytä kertomuksen 

tunnuspiirteitä eheästä juonellisesta ja kronologisesta etenemisestä.    

 

Narratiiviset haastattelut tuottavat tarinoita, joita ihmiset kertovat spontaanisti 

haastattelutilanteessa. Haastattelutilanteessa kerrotaan avoimesti jotakin tarinaa 

omasta näkökulmasta, omin sanoin ja tavoin vastaamalla haastattelijan esittämiin 

kysymyksiin, jotka liittyvät keskustelun agendaan. Haastattelutilanne voi olla myös 

keskusteleva, jolloin haastateltava kertoo vapaasti pääaiheen mukaan omaa 

tarinaansa. Narratiivinen haastattelu voi heijastella haastateltavan tiedostamia 

huolenaiheita ja tiedostamattomia kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä 

prosesseja. Kerronnan pääpaino voi olla yksilöllisissä kokemuksissa ja tunteissa. 

Narratiivisten haastattelujen haasteena on kysymysten esittäminen siten, että ne 

virittävät etenevää kerrontaa, eivätkä ole vain lyhyitä vastauksia. Kertomukseen 

johdatteleva kysymys kattaa jotakin pidempää ajanjaksoa tai tapahtumaa kuten 

esimerkiksi johtajan työhistoriaa. (Eriksson & Kovalainen 2008, 7-8.) 

Tutkimusaineistoni podcast-jaksot ovat narratiivisia haastatteluja. Haastattelut 
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keskittyvät johtajien uraan ja johtajuuteen ja ajatuksiin yrityselämästä. Haastattelijoina 

toimivat podcastien vetäjät.  

 

Puusa et al. ovat jäsentäneet tarinallista näkökulmaa organisaatiotutkimuksessa ja 

kehittämisessä. Heidän mukaansa narratiivisia lähestymistapoja on useita. 

Narratiivinen lähestymistapa on sensemaking eli merkityksen rakentaminen ja 

jäsentäminen. Asioita voi merkityksellistä tarinoiden avulla. Viestintä on narratiivinen 

lähestymistapa. Tarinoita käytetään retorisena välineenä johtamisessa. Tarinat 

toimivat vallan välineenä ja ne kontrolloivat rakenteita. Ne kertovat organisaation 

identiteetistä ja suuntautumisesta tulevaan. Narratiivinen lähestymistapa myös 

jäsentää muutosta, auttaa rakentamaan tulevaisuutta sekä edistää oppimista. (Puusa 

et. al. 2014, 218.) Näistä lähestymistavoista merkityksen rakentaminen ja 

jäsentäminen sopii hyvin tämän tutkimuksen tutkimustehtävään. Kyse ei ole yksittäisen 

organisaation johtamista, vaan johtamisesta ylipäätään ja siitä, miten yksittäisten 

toimitusjohtajien kerronta rakentaa yhteistä merkitystä johtamiselle ja organisaatioiden 

tulevaisuuteen suuntaamiselle.   

 

Tutkimukseni on myös sosiaalisen median tutkimusta. Se voidaan mieltää ihmisten 

mielipiteiden tutkimukseksi eri sosiaalisen median kanavissa tai niiden käytöstä 

(Weller 2015, 281). Internetissä eri foorumeilla olevaa keskustelua on mahdollista 

hyödyntää muistakin näkökulmista. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi 

ihmisten toiminta verkossa, tiedon leviäminen ja tarpeet sekä se, miten joistakin 

teemoista puhutaan ja millaista ilmiökuvaa keskustelut rakentavat. (Hakala & Vesa 

2013, 218.) Olen kiinnostunut ilmiökuvanäkökulmasta ja siitä, millaista kuvaa 

johtamisesta ja organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta ajankohtaiset podcastit 

rakentavat.  

 

Tutkimusstrategiani noudattelee myös tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen 

päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta tapauksesta ja 

olosuhteista, jotka ovat sen ilmenemisen taustalla. Tapaustutkimukseen liittyy 

kiinnostus jotakin jännitettä kohtaan. Tapaus ei ole mikään tietty määritetty tapaus, 

vaan tapaus jostakin.  Tapaustutkimuksessa erotetaan tapaus ja tutkimuksen kohde, 

joka viittaa tapauksen ilmentämään asiaan. Tapaus voi olla esimerkiksi ihmiset, 

kaupunki, organisaatiot tai kumppanuudet. Tapauksen luonteeseen sopien sitä voi 



12 
 

tulkita esimerkiksi yhteisönä, projektina, suhteena tai vallan ilmentymänä. (Laine et al. 

2015, 10-11.) Tässä tutkimuksessa tapaus on virtuaalinen johtamisen podcast- 

maailma ja siinä tietty jakso, jolloin podcastit on julkaistu. Kiinnostukseni kohdistuu 

siihen, mitä tässä maailmassa puhutaan ja millaisia merkityksiä annetaan johtamiselle, 

johtajuudelle ja organisaatioiden tulevaisuudelle. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  
 

Tämä tutkimus rakentuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa esittelen 

tutkimuksen taustan, tutkimuksen perustelun, tarkoituksen ja tutkimustehtävän sekä 

metodologian. Tutkimuksen luvussa kaksi ja kolme käsittelen organisaatioiden 

tulevaisuuden kannalta oleellisia menestystekijöitä sekä tulevaisuuden johtamista 

tutkimus- ja teoreettista kirjallisuutta hyödyntäen. Nämä kaksi lukua muodostavat 

tutkimuksen teoreettisen taustan. Luvussa 4 kuvaan tutkimusmenetelmät ja 

tutkimuksen toteutuksen.  Tutkimuksen tulokset esitän luvussa 5 sekä tulosten 

yhteenvedon ja johtopäätökset luvussa 6.   
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2 Organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijöitä  
 

Monet asiat vaikuttavat organisaatioiden toimintaan tässä ajassa, kuten sosiaalinen 

media, big data, laajenevat markkinat, virtuaalinen yhteistyö, riskien hallinta, 

innovaatiot ja kestävyys. Epävarmuuden maailmassa kuitenkin joidenkin asioiden 

merkitys painottuu enemmän.  On tärkeää kysyä sitä, mitkä ovat ne asiat, jotka ajavat 

muutosta eniten seuraavien vuosien aikana. Gary Hamel on nostanut sellaisiksi arvot, 

innovatiivisuuden, sopeutumiskyvyn, intohimon ja ideologian. (Hamel 2012, 4.) 

Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että aineettomat hyödykkeet, kuten tieto, suhteet, 

organisaatiokulttuuri ja osaaminen, ovat kilpailukyvyn ensisijaisia ajureita 

nykymaailmassa. Aineeton pääoma on samalla myös tulevaisuuden liiketoiminnan 

kriittinen menestystekijä. (Marr 2005.)  

 

Heikkoja signaaleja nykykehityksestä oli havaittavissa jo sata vuotta sitten eri 

tieteenaloilla. Ihmisten ajattelussa on tapahtunut muutosta monien ulkomaailmaa 

koskevien eksponentiaalisten muutosten rinnalla. Gidley esittää, että egoistisesta 

individualismista ollaan siirtymässä kollektiiviseen individualismiin. Se rakentaa 

perustaa organisaatioiden muutoksille epävarmassa maailmassa. Gidley ehdottaa 

neljä isoa osa-aluetta sen selvittämiseksi, missä määrin organisaatio on vain ajan tuote 

tai kykenee raivaamaan tietään innovaatioiden ja luovuuden avulla uuteen maailmaan. 

Nämä neljä aluetta ovat: ideat – tietämisen tavat ja maailmakuva, individualismi, 

organisaation rakenne ja organisaatiokulttuuri. (Gidley 2013, 16-17.)  

 

Tulevaisuuteen suuntaaminen edellyttää organisaation tulevaisuuden ennakoimista. 

Siihen tarvitaan orientoitumista, suunnittelua ja arviointia. Rohrbec (2010, 71-72) on 

kehittänyt yritysten pitkittäistutkimuksen kautta yrityksen ennakoinnin mallin, joka 

määrittää organisaation toiminnan kontekstiin kuuluvat kyvykkyydet, joita ovat 

kulttuuri, informaation käyttö, organisaatio, ihmiset ja verkostot sekä menetelmät. 

Kyvykkyyksillä arvioidaan yrityksen vahvuuksia ja reagoidaan muutoksiin. Näiden 

kyvykkyyksien kautta kuvataan se, miten organisaation ennakoinnissa tarvittava tieto 

tuotetaan. Kerätyn informaation tulkintaan tarvitaan sopiva menetelmä sekä ihmiset ja 

verkostot tiedon välittämiseen ja ennakointiin. Tämän lisäksi tarvitaan tapoja kierrättää, 

kerätä, tulkita ja käyttää informaatiota sekä kulttuuri, joka toimii ennakoinnin tukena. 
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Kulttuurilla, tiedolla, ihmisillä, verkostoilla ja menetelmillä sekä kyvyllä hyödyntää niitä, 

on iso merkitys tulevaisuuteen vastaamiselle.  

 

Organisaatioiden tulevaisuuden menestymisen kannalta on oleellista tarkastella 

aineetonta pääomaa, systeemisyyttä, oppimista ja tietointensiivisyyttä. Jotka kaikki 

yhdistyvät tietoon, ihmisiin, osaamiseen ja kulttuuriin. Ajattelu on kaiken keskiössä.  

Entistäkin monimutkaisemmat, reflektoivat ja orgaaniset tavat ajatella ovat elintärkeitä 

yksilöiden ja organisaatioiden uudelleen muokkaamisessa, jotta heillä olisi paremmat 

valmiudet monimutkaisessa, arvaamattomassa ja paradoksisessa maailmassa, jossa 

elämme. (Gidley 2013, 18.) Systeemisestä osaamisesta on tullut elinehto 

menestymiselle ja sopeutumiskyvylle. Kohtaamme kompleksisia ongelmia ja 

systeemin painetta, haasteita ja ongelmia joka päivä. (Törmänen et al. 2016, 228.)  

 

2.1 Aineeton pääoma – ihmiset, suhteet ja rakenteet 
 

Resurssipohjainen teoria on laajalti tunnistettu vaikuttavimmaksi teoriaksi kuvaamaan, 

selittämään ja ennustamaan organisaation aineellisia sekä aineettomia resursseja 

kilpailuedun lähteinä (Barney et al. 2011, 1300). Mekanismit, jotka sitovat inhimillisen 

eli ihmisiin sitoutuneet pääoman kilpailuetuun, eivät ole kuitenkaan vielä täysin 

kehittyneet (Coff & Kryscynski 2011, 1430). Aineeton pääoma rakentuu inhimillisestä 

pääomasta, rakennepääomasta ja suhdepääomasta. Sen on katsottu pitävän sisällään 

ihmisten taidot, asiantuntemuksen ja motivaation, organisaation prosesseihin ja 

järjestelmiin liittyvät rakenteet sekä organisaation suhdeverkoston. Nykytutkimus on 

lisännyt sisältöihin kuuluvaksi myös luottamuspääoma, uudistumispääoma ja 

yrittäjyyspääoma. (Kianto 2014 et al., 364.) 
 

Inhimillinen pääoma on kestävän kilpailuedun lähde, mutta näiden resurssien 

valjastaminen käyttöön on iso haaste johtamiselle. Sen arvokkaat ominaisuudet ovat 

riippuvaisia yksilöistä, joilla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa, toiveensa ja 

mieltymyksensä. He voivat myös itse valita sen, miten ovat mukana ja ponnistelevat 

organisaation eteen. Hyvien ratkaisujen etsimisessä on oleellista keskittyä yksilöihin. 

(Coff & Kryscynski 2011, 1430; 1432.) Inhimillisen pääoman tuottamiseksi 

organisaation jäsenten on oltava motivoituneita käyttämään omaa inhimillistä 

pääomaansa oikealla tavalla, jotta se palvelee koko organisaatiota (Newman et al. 
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2014, 120). Psykologian tutkimuksessa sosiaalisen pääoman ja inhimillisen pääoman 

rinnalle on nostettu psykologisen pääoman käsite, joka vasta kysymykseen: kuka sinä 

olet ja miksi haluat tulla. Sosiaalinen pääoman kohdalla kysytään, kenet sinä tunnet ja 

inhimillisen pääoman kohdalla sitä, mitä tiedät. (Luthans et al. 2006, 388.) 

Psykologinen pääoma liittyy yksilöiden positiiviseen psykologiseen kehityksen tilaan ja 

siihen kytkeytyy neljä resurssia: tehokkuus, toivo (sinnikkyys), optimismi ja sietokyky 

(Walumbwa et al. 2010, 940).  

 

Akateemisessa keskustelussa nousee vahvimmin esiin aineettoman pääoman ja 

tietojohtamisen näkökulmat, koska organisaation suorituskyky on entistä enemmän 

tietoon liittyvä kysymys. Aineettoman pääoman tutkimus on keskittynyt siihen, mitä 

resursseja yrityksillä on ja tietojohtamisen näkökulma siihen, miten resursseja 

johdetaan. Tietoon perustuvan arvon luominen edellyttää molempien näiden 

näkökulmien ymmärtämisetä. (Kianto 2014 et al., 363.) Hussinki et al. (2017, 912) ovat 

tutkineet aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytäntöjen vaikutuksia 

suomalaisyritysten suorituskykyyn. Tutkimus osoitti, että tietoon perustuvat asiat ovat 

tärkeitä ajureita yrityksen suorituskyvylle. Yrityksen kilpailukyvyn lisäämiseksi tarvitaan 

sekä riittävän suurta osaa aineetonta pääomaa että tietojohtamisen aktiivista käyttöä 

ja kehittämistä. Tulokset myös osoittivat, että innovatiivisimpia ovat yritykset, joille on 

ominaista korkea aineettoman pääoman taso ja korkea tietojohtamisen käytäntöjen 

hyödyntäminen kuin ne, joissa aineettoman pääoman taso on matalampi. 

Innovaatiotoiminta on myös vahvaa yrityksissä, joissa inhimillisen pääoman taso on 

korkea, vaikka tietojohtamisen käytäntöjen taso ei olisikaan korkea. Tämä osoittaa, 

että innovaatiotoimintaan tarvitaan riittävä määrä aineetonta pääomaa.  

 
Työntekijänäkökulma ei korostu organisaation aineettoman pääoman tutkimuksessa, 

vaikka pääoma on ihmisiin sitoutunutta. Esimerkiksi palveluiden etulinjassa 

työskentelevien innovatiivisuudella on merkittävä vaikutus organisaation 

suoriutumiskykyyn, mutta aineettoman pääoman merkitystä siihen on tutkittu vain 

vähäisesti. Choun et al. tutkimus osoitti, että henkilö- ja asiakaspääomalla on 

merkittävä positiivinen vaikutus asiakkaiden saamaan palveluun. Asiakaspääoma on 

aineettomista pääomista vaikuttavin. (Chou et al. 2018, 663; 677.) Chitsazan et al. ovat 

tutkineet aineettoman, psykologisen ja sosiaalisen pääoman välisiä suhteita sekä 

vaikutusta innovaatioihin tietopohjaisissa ja korkean teknologian yrityksissä Iranissa. 
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Tutkimus osoitti näiden pääomien merkittävän keskinäisen yhteyden ja vaikutuksen 

innovaatioihin. Aineettoman pääomaan sisältyvä suhdepääoma ja sosiaalisen 

pääomaan kuuluva kognitiivinen kyvykkyys sekä psykologisen pääomaan kuuluva 

toivo, ovat voimakkaimmassa yhteydessä innovaatioihin. Organisaatiokulttuurilla on 

merkittävä moderoiva vaikutus sosiaaliseen, psykologiseen ja aineettomaan 

pääomaan sekä innovatiivisuuteen. Psykologisen pääoman merkittävä vaikutus 

innovaatioihin korostaa ylimmän ja keskijohdon henkilökohtaisten ominaisuuksien, 

kuten itsetehokkuuden, toivon, optimismin ja sietokyvyn, vaikutusta 

innovaatiotoimintaan. Johtajien psykologisen pääomaa kehittäminen on oleellista, jos 

halutaan edistää innovatiivisuutta. (Chitsazan et al. 2017, 307; 320; 322-323.) 

 

2.2 Systeemisyy, systeemiajattelu ja systeemiälykkyys 
 
Systeemisestä osaamisesta on tullut elinehto organisaatioiden menestymiselle ja 

sopeutumiskyvylle. Systeemi tai järjestelmä voi olla yksilö, ryhmä tai koko organisaatio. 

Systeemi pitää sisällään yleensä useista osajärjestelmistä. Kaikki muutos edellyttää 

systeemien tarkastelua ja muutostarpeen selkeää määrittelyä.  Kaikki järjestelmät ovat 

aina jossakin muutostilassa ja siksi muutoksen aikaansaaminen vaatii niiden voimien 

tunnistamista, jotka ajavat muutosta. (Shein 2002, 35.) Systeemi liittyy johonkin 

rakennettuun, toimivaan tai johonkin, joka voisi toimia paremmin (Hämäläinen & 

Saarinen (2006, 20). 

Systeemisyys edellyttää, että ajattelua organisaatiosta tulee laajentaa. Organisaation 

voidaan ajatella olevan konemaisesti toimiva hierarkkinen systeemi, jonka toiminta on 

mekaanista ja tehokkuuteen pyrkivää. Organisaatio voidaan nähdä myös avoimena 

systeeminä, jossa keskitytään ihmisten välisiin suhteisiin ja ennakoimattomuus on osa 

toimintaa. (Örtenblad et al. 2016, 877.) Organisaation tulisi olla jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa, oppia ja kehittää tapaa, jolla se toimii suhteissa ja verkostoissa. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, joita verkostot ja systeemit mahdollistavat. 

Organisaation tulisi nähdä, miten verkosto toimii ja miten eri jäsenet näkevät itsensä 

siinä. Sen tulee myös pyrkiä vaikuttamaan omaan asemaansa verkostossa ja 

suhteissa. (Håkansson & Ford 2002, 138-139.)  
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Tulevaisuuden toimintaympäristö on verkottunut (Valkokari et al. 2014, 8). 

Organisaatiot eivät ole enää sidoksissa vain institutionaalisiin tai teollisiin rajoihin. 

Olennaista on olla dynaamisessa yhteydessä toisiin ja yhteistyössä, kun etsitään 

ratkaisuja muutoksen vaikutuksiin. (Waddock et al. 2015, 994.) Menestyminen 

edellyttää nopeutta tunnistaa ja ratkaista ongelmia. Tässä tarvitaan tilanteeseen 

sopivaa ja nopeaa verkostojen kasaamista, itseorganisoitumista ja yhteiskehittämistä. 

(Valkokari et al. 2014, 8-9.) Organisaatioiden on oltava osallisina muutoksessa, jolla 

luodaan parempaa tulevaisuutta sekä organisaation että yhteiskunnan tasolla. 

Organisaatioiden oman edun ja menestymisen kannalta merkityksellistä on olla 

mukana vaikuttamassa myönteisesti sosiaaliseen, poliittiseen ja ekologiseen 

ympäristöön. Lupaavan tulevaisuuden rakentaminen yhteiskunnille ja organisaatioille 

edellyttää ymmärryksen laajentamista siihen, että organisaatiot ovat muutoksen 

tekijöitä laajoissa, monimutkaisissa ja kehittyvissä systeemeissä.  (Waddock et al. 

2015, 994.) Tehokas reagoiminen vaikeisiin yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisin 

ongelmiin edellyttää yhteisöjen yhdessä luomia ratkaisuja sekä sitoutumista kaikkien 

hyödyttävien ratkaisujen löytämiseen. Ratkaisujen tuottamisen kautta voidaan 

vahvistaa yhteisöjen ja systeemien resilienssiä. Tämä tulee olemaan myös haaste 

johtamiselle seuraaville vuosikymmenille. Kaksi merkittävintä haastetta nyt ja 

tulevaisuudessa ovat kestävä kehitys ja rauha. (Satterwhite et al. 2015, 60.)  

Systeeminen lähestymistapa perustuu ymmärrykseen ongelmien systeemisestä 

luonteesta, joihin ei ole mitään valmista teoriaa. Kysymys on siitä, että ongelmaa 

tarkastellaan mahdollisimman kattavasti eri näkökulmista. (Senge 1996, 16.) Ilman 

systeemiajattelua organisaation visiosta tulee vain kaunis tulevaisuuskuva ilman 

todellista ymmärrystä niistä muutosvoimista, jotka haluttuun tulevaisuuteen vievät 

(Senge 2006, 12). Systeemisen ajattelun ja kokonaisuuden hahmottamisen sijaan 

johtajat ovat osoittaneet kiinnostustaan yksittäisiin asioihin kuten tuotekehityksen 

parantamiseen, kumppanuussuhteiden rakentamiseen ja monimutkaisten 

toimitusketjujen yksinkertaistamiseen. (Kim & Senge 1994, 278.) Ajattelu johtamisesta 

ja innovaatioiden ymmärtämisestä on laajennettava systeemisyyteen ja organisaation 

rajojen ulkopuolelle (Waddock et al. 2015, 1008). Yhteistä näkyä ja halua tarvitaan 

siihen, että verkoston jäsenet jakavat estottomasti tietoa ja näkemyksiään. Se on 

merkityksellistä uuden tiedon luomisessa ja vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa. 

(Weber & Khademian 2008, 344.) 
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Systeemisen lähestymistavan ja ajattelun rinnalle on tuotu systeemiälykkyyden käsite. 

Hämäläisen & Saarisen (2006, 17) mukaan systeemiälyllä tarkoitetaan älykästä 

käyttäytymistä monimutkaisissa systeemeissä, joihin kyteytyy vuorovaikutus ja 

palaute. Systeemiäly on konsepti ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseen 

kompleksisessa ja vuorovaikutteisessa maailmassa sekä muutoksessa. Systeemiäly 

mukailee insinööriajattelua lisäten siihen inhimillisyyden. (Saarinen & Hämäläinen 

2004, 9.) Insinööriajattelussa ensisijaista on miettiä, mikä on toimiva järjestelmä ja 

toissijaista ymmärtää sitä, miksi se toimii (Hämäläinen & Saarinen 2006, 19). Ihmisten 

systeemiset taidot ja kyvykkyys sekä systeemiherkkyys auttavat pääsemään paljon 

pidemmälle, kuin mihin perinteisellä systeemiajattelulla päästään. Systeemiajattelusta 

puuttuu ymmärrys ihmisen henkilökohtaiselle kyvykkyydelle, vaikka ajattelulla 

lähestytään ihmisen ja järjestelmien suhteita. (Hämäläinen & Saarinen 2008, 821). 
 
Systeemiälykäs lähestymistapa keskittyy siihen, mitä ihmiset tekevät oikein ja mitä he 

voivat parantaa luonnollisella systeemiorientoituneella ajattelukyvyllään systeemien 

luomissa olosuhteissa. (Hämäläinen & Saarinen 2006, 17-18.) Saarinen ja Hämäläinen 

kiteyttävät, että systeemiälykkyydessä on kyse myötätunnosta ja rakkaudesta. 

Systeemiäly on ihmisten kyvykkyyttä, johon kietoutuu intuitiivinen ulottuvuus. 

(Saarinen & Hämäläinen 2004, 16; 20.) Nämä systeemiälyn yhteydessä käytetyt 

epämääräiset ja ei mitattavissa olevat käsitteet, voivat johtaa ajatukseen 

epätieteellisyydestä. Systeemiälykkyyttä on vaikea määritellä tarkasti ja siksi siihen 

liittyy myös epätavallinen sanasto. Kyseessä on vielä melko testaamaton teoria. 

(Jones & Corner 2012, 33.) 

 

Systeemiälykkyys ei vaadi varsinaisesti uuden oppimista, vaan jo ihmisissä 

luonnostaan olevan osaamisen herättämistä ja käyttöön ottamista (Hämäläinen & 

Saarinen 2006, 20). Systeemiälykkyyden ydintä on muutos. Systeemiäly on ihmisen 

elämän parantamista ja kehittymistä. Saarisen ja Hämäläisen (2004, 13) mukaan 

muutoksella on neljä ulottuvuutta: henkinen muutos, havainnoinnin muutos, 

käyttäytymisen muutos ja muutos systeemissä. Systeeminen lähestymistapa voi 

auttaa elämän eri osa-alueiden parantamista hyvinkin yksinkertaisin tavoin. 

Systeemiälykkyyteen kietoutuu muutoksen edistäminen ja aktiivinen muutoksen 

omaksuminen. Se on tulostavoitteista ja älykästä toimintaa, joka kuljettaa kohti 

haluttua systeemistä muutosta. (Saarinen & Hämäläinen 2004, 13; 16.) Törmänen et 
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al. ovat tehneet systeemiälyn inventaarion ja esittäneet sen pohjalta kahdeksan tekijää 

systeemiälykkyyden rakennusaineiksi. Nämä ovat: systeeminen havainnointi, 

virittyneisyys, asenne, hengen löytäminen, reflektio, viisas toiminta, positiivinen 

sitoutuminen ja tehokas reagointikyky. He ovat rakentaneet mittarin, jolla voidaan 

mitata systeemiälyä. Näitä systeemiälyn tekijöitä voidaan käyttää organisaatioiden 

kehittämisessä ja niiden taitojen kehittämisessä, joita tarvitaan oppivaan 

organisaatioon pääsemisessä. (Törmänen et al. 2016, 218; 226; 228.)  

 

Systeemiälyn viitekehyksellä organisaation jäsenet voisivat pohtia omaa 

käyttäytymistään, tulla tietoisemmiksi ja innostua oman toiminnan parantamiseen 

Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää siitä, kuinka systeemiälykkyys ilmenee 

organisaatioissa ja vaikuttaa organisaatioiden toimintaan. (Jones & Corner 2012, 44.) 

Hämäläinen ja Saarinen (2006, 20-27.) kuvaavat systeemiälykästä organisaatiota, 

systeemiälykkyyden tasoja ja systeemiälykästä johtamista. Heidän näkemyksensä on 

yhdistetty seuraavaan taulukkoon.   

 
 
 

 
 

Systeemiälykäs organisaatio 
• Ihmisille annetaan mahdollisuus jakaa ajattelumalleja ja pohtia oman toiminnan vaikutuksia  
• Tietoisuuden tilaa edistetään ja ylläpidetään  
• Pelkotekijät pidetään poissa vaikuttamasta 
• Ihmisiä autetaan reagoimaan kukoistaviin aloitteisiin 
• Rakennetaan luottamusta toisiin 
• Nähdään tuottavuuden kytkeytyminen tunteiden ja hyvinvoinnin maailmaan, eikä vain 

mitattaviin muuttujiin. 
• Edistää innovatiivisuutta ympäristössä, jossa emotionaaliset muuttujat eivät rajoita 

suorituskykyä. 

Systeemiälykkyyden viisi tasoa Systeemiälykäs johtajuus 
1) Systeemisen ajattelun tiedostaminen: Kyky 

nähdä itsensä, oma rooli ja käyttäytyminen 
osana systeemiä omasta ja muiden 
näkökulmasta katsottuna     

2) Systeemiälykkyyden ajattelu: Kyky kuvitella ja 
tunnistaa itselle tuottavia toimintatapoja ja 
systeemisiä mahdollisuuksia, jotka syntyvät 
tehdyistä valinnoista 

3) Systeemiälykkyyden hallinta: Kyky käyttää 
henkilökohtaisesti tuottavia käyttäytymisen 
tapoja järjestelmässä  

4) Systeeminälykkyyden ylläpitäminen: Kyky 
jatkaa ja edistää systeemitietoista 
käyttäytymistä tavoitteellisesti 

5) Systeemiälykäs johtajuus: Kyky aloittaa ja 
kehittää systeemiälykkäitä organisaatioita 

Tavoitteena oppia ja saavuttaa taso 5  
• Näkee itsensä osana systeemiä missionaan 

kehittää systeemiälykäs organisaatio 
• Tietoinen ihmisnäkökulmasta ja 

vastavuoroisuuden mahdollisuuksista 
• Toimii näkyvässä systeemissä ja hallitsee 

tunteiden systeemiä samanaikaisesti 
• Ei ole mekaanisen näkökulman vanki 
• Tunnistaa ja pyrkii poistamaan rakenteisiin 

kytkeytyvät ylivallat, jotka syrjäyttävät ihmiset 
omista valinnoistaan 

• Tunnustaa systeemiälykkyyden 
henkilökohtaiseksi kasvuhaasteekseeni ja 
menestyksen voimavaraksi 

Taulukko 1 Systeemiälykkyyden tasot 
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2.3 Organisaation oppiminen  
 
Organisaatiot tarvitsevat oppimiskykyä selviytyäkseen monimutkaistuvassa, 

riippuvuussuhteisessa ja muuttuvassa maailmassa (Kim & Senge 1994, 278). 

Elinikäisestä oppimisesta on tullut globaalisti jaettu ilmiö. Samalla kun oppiminen on 

korostunut työn murroksessa, on tullut tarve pohtia, miten sitä johdetaan ilmiönä. (Sitra 

2020b, 9.) Organisaation oppimisen suorituskyvykkyyttä parantavien lupausten 

ymmärtäminen on keskeistä organisaatioiden menestykselle (Argote 2011, 444). 

Organisaation oppimisella on merkittävä positiivinen vaikutus organisaation 

suorituskykyyn ja innovaatioihin. Innovaatiot taas ovat avaintekijä organisaation 

menestymiselle. Organisaation oppimiselle on suurempi vaikutus innovaatioihin kuin 

suoriutumiseen, mutta innovaatiot kuitenkin vaikuttavat suorituskykyyn. (Jiménez-

Jiménez & Sanz-Valle 2010, 413-424.)  

Johtajien tehtävä ja suuri haaste on osoittaa oppimisen arvo eri sukupolvien 

asiantuntijoille ja kannustaa oppimaan uutta, kehittämään taitojaan ja osaamistaan. 

(Millar et al. 2017, 267). Johtajuuden kehittäminen on oleellista, sillä oppimiseen 

valmentava johtajuus edellyttää ajattelun muuttamista pois perinteisestä hallitsevasta 

johtamistavasta. Valmentavan johtajan roolin omaksumisella rakennetaan 

organisaation oppimiskulttuuria. Valmentaminen on johtajilta vaadittavaa 

ydinosaamista ja sen prosessin merkitys tulisi ymmärtää myös suorituskyvyn 

johtamisessa. (Ladyshewsky 2010, 300-302.)  

Oppiminen voidaan jaotella instrumentaaliseen ja generatiiviseen oppimiseen. 

Instrumentaalinen oppiminen pitää sisällään organisaation ja ihmisten käyttäytymisen, 

jolla sopeudutaan muuttuviin olosuhteisiin. Oppiminen perustuu muuttuvien 

olosuhteiden havaitsemiseen ja muutoksiin sopeutumiseen. Generatiivinen oppiminen 

puolestaan perustuu ihmisten tai organisaation kyvykkyyteen luoda omaa 

tulevaisuuttaan. Generatiivinen oppiminen kulminoituu eri ajattelijoiden ajattelutapojen 

muutokseen sekä ajatteluun, joka voimaannuttaa ihmisiä ja organisaatiota sen 

toiminnan ja vaikutusten syvälliseen näkemiseen. (Senge & Fulmer 1993, 22-23.) On 

hyvä muistaa, että ihmisillä on perusluonteeltaan jatkuva tarve laajentaa osaamistaan 

siitä, miten kaikki toimii vaikuttavasti organisaation sisällä ja ulkoisessa ympäristössä 

(Yeo 2005, 369). 
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Organisaation oppimiseen kietoutuu kolme prosessia: tiedon luominen, säilyttäminen 

ja siirtäminen. Kun organisaatio oppii kokemuksesta, se luo uutta tietoa. (Argote 2011, 

440.) Rowley et al. väittävät, että tieto ei ole itsessään mikään neutraali väline 

oppimisen prosessissa ja johda sellaisenaan organisaation oppimiseen. Tiedon eri 

luonteet on tunnistettava oppimisen prosessissa ja tietojohtamisessa. He ehdottavat 

tarkasteluun tietoyrittäjyyden käsitettä (knowledge entrepreneur), joka ylittää 

tietojohtamisen. Sen mukaan organisaatio on tietoyrittäjämäinen, silloin kun se on 

ymmärtänyt tämän osaksi ajattelutapaansa ja tunnistaa tiedon monitasoisuuden. Se 

kykenee määrittelemään kulttuurin, arvot ja eri järjestelmät, joilla on merkitystä 

organisaation oppimiseen kannustamisessa. Tämän yrittäjyyden muodon 

omaksuminen edellyttää tiedon ymmärtämistä, jota organisaatio ja oppijat tarvitsevat 

yhteiseen visioon pääsemiseksi. (Rowley 2000, 8; 14.) 

 

Nykyisin organisaatioiden oppimisessa korostetaan yksilöllistä ja jaettua oppimista, 

joka tapahtuu kognitiiviseen ajatteluun perustuvissa prosesseissa sekä uuden tiedon 

luomisen, jakamisen, soveltamisen ja sisäistämisen prosesseissa. Näiden prosessien 

kautta on mahdollisuus saavuttaa innovaatioita, ongelmanratkaisutaitoja, kehitystä ja 

muutosta. (Lau et al. 2019, 114.) Innovaatio edellyttää olemassa olevan tiedon 

jalostamista, mikä taas edellyttää työntekijöiden välistä tiedon jakamista (Jiménez-

Jiménez & Sanz-Valle 2011, 410). Organisaation jäsenten hyödyntämät työkalut, 

tehtävät ja verkostot ovat ensisijaisia mekanismeja organisaation oppimiselle, tiedon 

luomisele, säilyttämiselle ja siirtämiselle (Argote & Miron-Spektor 2011, 1125).  

 

Yksilöiden oppimisprosessien käyttöön ottaminen on tie oppivaan organisaatioon (Yeo 

2005, 369-370). Työntekijöiden tiedon jakamisen ja siirtämisen prosessi on avain 

menestyvään oppivaan organisaatioon (Lau et al. 2018, 108). Oppivaan 

organisaatioon päästään neljän askelman kautta: 1) intuitiivisuus: yksilötason 

oppiminen on intuitiivista ja osa yksilöllistä kokemusta, hiljaista tietoa ja 

asiantuntijuutta, 2) tulkitseminen: yksilöiden ja ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa 

ja toiminnassa tulkitaan sekä jalostetaan asioita, jotka kehittävät ajattelua, 3) 

integrointi: abstraktien ja käytännöllisten asioiden integroiminen ja käytäntöjen 

kehittäminen ideoiden integroimiseen, 4) instituutio: organisaation oppimisen hengen 

juurruttaminen systeemiin, rakenteisiin ja strategiaan. Shih & Huang ovat lisänneet 

perinteiseen oppivan organisaation viitekehykseen aikuisten oppimisen teorian, jossa 
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korostetaan vuorovaikutuksen, tiimityön, ympäristön ja kulttuurisen kontekstin 

merkitystä aikuisten oppimisessa. Aikuisten oppimisteoria perustuu sosiaalisuuteen, 

vuorovaikutukseen ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, mikä edistää myös hiljaisen 

tiedon tehokkaampaa jakamista. (Shih & Huang 2011, 625; 628.) Maailmanlaajuinen 

tutkimus osoitti, että oppivan organisaation rakenteet voivat olla erilaisia eri maissa, 

mutta sen tulokset (innovaatiot, taloudellinen suorituskyky ja kilpailuetu) ovat aina 

myönteisiä. (Shipton et al. 2013, 2278-2280; 2290.)  

 
Vaikka oppiva organisaatio perustuu vahvasti yksilöihin ja ryhmiin, yksilöiden 

henkilökohtaisten visioiden tuominen osaksi organisaation yhteistä visiota ja 

tulevaisuuden näkyä usein sivuutetaan (Senge 2006, 9). Oppivan organisaation 

lähestymistapa on törmännyt myös tosiasiaan, että systeemiajattelulla saadaan 

yllättävän vähän muutosta aikaiseksi (Hämäläinen & Saarinen 2006, 27). 

Systeemiajattelua on pyritty vahvistamaan ymmärtämättä, ettei se ole pikaratkaisu 

organisaatiokulttuurin ongelmiin. Oppimiseen perustuvia organisaatioita on yritetty 

kehittää luovuutta ja mielikuvituksellisuutta lisäämällä. Kehittämispyrkimyksissä on 

kuitenkin saattanut jäädä ymmärtämättä muutoksen syvyys ja ihmisten 

henkilökohtaisten visioiden sekä intohimon merkitys. Luonnollisten systeemien 

ymmärtäminen teknisten järjestelmien logiikan rinnalla vaatii ajattelun uudistumista. Se 

avaa kehyksen innovaatioita ohjaavien ideoiden ja oppimisen keinojen 

saavuttamiseen. (Senge & Carstedt 2001, 30.) 
 
Organisaation systeemiälykäs lähestymistapa stimuloi oppimista. Yhdessä oppiminen 

on oleellista, mutta yhdessä kukoistaminen vielä oleellisempaa. Kukoistamista ei 

tapahdu, jos organisaatio pidättäytyy systeemeissä, jotka eivät vie eteenpäin. 

(Hämäläinen & Saarinen 2006, 27.) Oppimiskulttuuri tulee hahmottaa ulos 

perinteisestä hallintaan pyrkivästä organisaatiokulttuurista, sillä intohimoon, 

uteliaisuuteen ja luottamukseen perustuva oppimiskulttuuri ei ole hallittavissa. (Senge 

& Carstedt 2001, 30.) Koronakriisi nosti esiin kysymyksen siitä, miten organisaatioiden 

ja yhteiskunnan tulevaisuutta ennakoivaa muutosvalmiutta, sopeutumiskykyä ja 

palautumiskykyä voidaan kehittää. Tässä tarvitaan rakenteellisia muutoksia, uusia 

ajattelumalleja ja jatkuvaa oppimista. Kehittämistyössä oleellista ovat käytännön 

kokeilut, kehitys- ja oppimisprosessit. Niiden kautta päästään paremmin käsiksi 

ongelmien todellisiin syihin ja vuorovaikutussuhteisiin. Näissä prosesseissa on 
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mahdollista yhdistää kokemukseen perustuvaa ja tutkittua tietoa sekä erilaista 

asiantuntemusta ja osaamista. (Sitra 2020a, 74.) 

 

2.4 Tietointensiivisyys ja tiedon luominen 
 

Nykymaailmassa työ on perusluonteeltaan tietointensiivistä ja se korostaa niiden 

ihmisten merkitystä, joilla on taito ajatella laatikon ulkopuolella ja tarjota parasta 

palvelua (Edgar et al. 2014, 66). Tietointensiivinen organisaatio edellyttää kykyä 

kehittyä, sopeutua ja käyttää hyödyksi luovuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Organisaation 

tulee kehittää kulttuuriaan, joka tukee oppimista, rohkaisee innovoimaan sekä 

kehittämään uusin tavoin toimintaa, tuotteita ja palvelua. Johtajalta edellytetään 

luovien arvojen maksimointia, innovatiivisuuteen ja luovaan toimintaan sekä tiedon 

tuottamiseen kannustamista. (Millar et al. 2017, 263.) 

 

Tietointensiivisyys vaatii johtamiselta uusia muotoja (Millar et al. 2017, 271). Tieto on 

tunnistettu tärkeäksi pääomaksi organisaatioiden toiminnalle ja suorituskyvylle.  Tästä 

huolimatta tiedonluomisen prosessin ja tietojohtamisen merkitys on vielä vähemmän 

ymmärrettyä. Tietojohtamisella tarkoitetaan usein vain staattisen informaation 

johtamista ilman dynaamisuutta. Tieto on dynaamista, koska sitä luodaan 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihmisten ja organisaatioiden kesken. Tiedosta tulee 

tietoa, kun se liitetään johonkin kontekstiin. Tietoa on kahden tyyppistä: tarkkaa 

(explict) ja hiljaista (tacit). Tiedon luonteiden ymmärtäminen on oleellista tiedon 

luomisen prosessissa. (Nonaka et al. 2000, 6-7.) Onnistuminen tiedon johtamisessa 

edellyttää johtajilta vahvaa sensitiivisyyttä ihmisiä ja heidän asioitaan kohtaan (Von 

Krogh 1998, 134). Johtamisen uudelleen määrittelyllä, tiedon tuottamisella ja 

jakamisella on oleellinen merkitys tietointensiivisille käytännöille. Johtajat voivat 

toiminnallaan vaikuttaa luovuuteen ja ketteryyteen. (Millar et al. 2018, 1; 5.) 

Johtajan haaste tietointensiivisen organisaatiossa on psykologisesti turvallisen 

kulttuurin luominen sekä yksilöllisen että ihmisten välisen luottamuksen rakentaminen 

(Millar et al. 2017, 264). Ropo et. al. (2019, 610) ovat tutkineet blogitekstinen kautta 

tietointensiiviseen ja luovaan tiimityöhön keskittyvien informaatioteknologiayritysten 

jaettua johtajuusilmiötä ja sen välittymistä. Liiketoimintaympäristön dynaaminen 

luonne ja ketteryyden vaatimukset pakottavat kehittämään ei-johtajakeskeistä 
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organisaatiokulttuuria. Tutkituissa yrityksissä ympäristön arvaamattomiin vaatimuksiin 

vastaaminen nähtiin oleellisena tulevaisuuden selviytymisen kannalta. Tutkimus 

osoitti, että organisaatioiden tulee keskittyä luottamuksen ja yhteisön rakentamiseen, 

jotta arvaamattomissa ympäristöissä on mahdollista työskennellä ja johtaminen on 

sujuvaa. 

Tietoa luodaan ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Nonaka et al. 

ovat esittäneet organisaation dynaamisen tiedonluomisen rakentuvan kolmesta 

elementistä: 1) SECI-prosessi: tietoa luodaan hiljaisesta tiedosta tarkaksi, 2) ba: jaettu 

konteksti tiedon luomiselle – paikka, jossa informaatiosta tulee tietoa sekä 3) tietovarat: 

tiedon luomisen prosessin tulokset, tuotot ja moderointi. Jotta tietoa syntyy, näiden 

elementtien tulee olla vuorovaikutuksessa. Tiedon luomisen konteksteja (ba) on 

olemassa neljää tyyppiä. Alkuperäisyyden (originating) ba on yksilöiden hiljaisen 

tiedon, kokemusten, tunteiden ja ajattelumallien jakamisen sekä välittymisen tila. 

Vuorovaikutuksen (dialoguing) ba on paikka hiljaisen tiedon, osaamisen ja 

ajattelumallien jakamiselle sekä käsitteiden yleistämiselle ja asioiden konseptoinnille 

reflektiossa muiden kanssa.  Systematisoinnin (systemising) ba tarjoaa kontekstin 

eksplisiittisen eli tarkan tiedon jakamiselle virtuaalisesti informaatioteknologisin 

keinoin. Sisäistämisen (exericing) ba on konteksti eri lähteistä tulevan tiedon 

sisäistämiselle. Nämä eri tiedon luomisen tilat (ba) ovat olemassa eri tasoilla - 

organisaatio, tiimi ja ympäristö. Ne voivat olla toisistaan riippumattomia tai kytkeytyä 

toinen toisiinsa luoden systeemejä. Tiedon luomisen tilat määrittyvät yksilöllisen tai 

jaetun vuorovaikutuksen ulottuvuuden kautta ja siinä voidaan käyttää erilaisia tapoja, 

välineitä ja medioita. Jokainen ba on paikka tiedon luomisen prosessille. Ba:n 

rakentaminen, ylläpitäminen ja hyödyntämien ovat oleellinen osa organisaation tiedon 

luomisen prosessin fasilitointia. (Nonaka et al. 2000, 8; 16-19.) 

 

Tiedonluomisen prosessin perusta rakentuu tietovarannoista, jotka voidaan jakaa 

kokemuksellisiin, käsitteellisiin, systeemisiin ja rutiinitietovaroihin. Ne luovat arvoa ja 

kilpailuetua yritykselle. Tietovarantoja hyödynnetään tiedonluomisen prosessissa ja 

niitä syntyy prosessin tuloksena. Ne myös auttavat prosessin moderoinnissa. 

Luottamuksen kasvaminen työntekijöiden keskuudessa on prosessin tulosta ja 

samalla se auttaa pitämään yllä ba:ta eli jotakin tiettyä vuorovaikutuksen foorumia 
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tiedonluomisen prosessissa. Tietovarannot ovat dynaamisia ja vaikeasti mitattavia.  

(Nonaka et al. 2000, 20.) 

 

Tehokas tiedon hyödyntäminen organisaatiossa edellyttää tietovarastojen 

kartoittamista ja analysointia. Johtaminen on oleellinen osa tiedonmuodostuksen 

prosessia. Sitä ei johdeta perinteisesti ylhäältä alaspäin ohjaten. Johtaja asettaa 

tiedolle vision, kehittää ja edistää tietovarantojen jakamista sekä ylläpitää erilaisia 

tiedonjakamisen tiloja ja työntekijöiden tiedon jakamista. Visio on prosessin kannalta 

oleellinen. Se antaa suunnan sille, millaista tietoa tarvitaan ja mikä on organisaation 

toiminnan kannalta arvokasta. Visio myös sitouttaa organisaation jäseniä 

tiedontuottamiseen ja jakamiseen.  (Nonaka et al. 2000, 22-24.) Tietoa luovat yritykset 

ovat opettaneet, että innovaatiot syntyvät kun organisaation jäsenet jakavat hiljaista 

tietoa keskenään ja jalostavat sitä rakenteelliseksi tiedoksi sekä konsepteiksi, 

palveluksi ja tuotteiksi yrityksen strategiaa ja ympäristön tarkasteltua hyödyntäen (Von 

Krogh 1998, 135). Tietoon perustuva lähestymistapa tarjoaa teoreettisen pohjan 

ymmärtää organisaatioiden innovaatioita ja trendejä sekä organisaatioiden 

kehittämistä. Tiedon luomista ja hankkimista oleellisempaa on tiedon soveltaminen ja 

integroiminen organisaation prosesseissa sekä tuotteissa. (Grant 1996, 120.) 

 

Tietointensiivinen suuntautuminen organisaation suorituskyvyn parantamiseen 

edellyttää toimintatapoja, joilla sitoutetaan työntekijöitä. Muutosjohtamisella on 

merkittävä vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen ja organisaation tiedon luomiseen. 

Sitoutumisella on voimakas vaikutus tiedon luomiseen, mikä taas edellyttää 

moninaisten ja luovien ajatteluprosessien aktivoimista. Kannustavalla johtamisella 

voidaan vaikuttaa työntekijöiden ja tiimien oppimiseen sekä tavoiteorientoitumiseen. 

(Hoon Song et al. 2012, 65; 91-92) Sasaki (2017, 237; 242) on tarkastellut 

tietojohtamisen aiemman tutkimuksen kautta systeemiälykkyyden hyödyllisyyttä 

tietojohtamisessa ja erityisesti SECI-mallin kontekstissa. Tutkimusartikkeli nostaa esiin 

systeemiälykkyyden ja tietojohtamisen voimallisen yhteyden. Systeemiäly voi tehostaa 

SECI-prosessia ja auttaa tiedon luomisen systeemiä olemaan muutokselle avoin. 

Systeemiälykkyyden yksilötasoinen vahvistaminen ja siihen rohkaiseminen voi olla 

vaikuttavaa SECI-prosessille.  
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3 Tulevaisuuden johtaminen ja johtajuus 
 

Ihmiset tekevät tulevaisuuden ja nykyhetken. Ihmisluonteeseen kuuluu halu ennustaa 

tulevaa. Voi sanoa, että johtamisen tulevaisuus on samanlainen kuin ihmisyydenkin. 

Vaikuttava johtajuus ohjaa meitä eteenpäin mahdollisuuksien ja uhkien välillä. 

Keskustelu tulevaisuuden johtamisesta vaatii ymmärrystä monista haasteita, joita 

tulemme kohtaamaan ihmisinä. Tutkimuksen kautta tulevaisuuden johtamiseen 

voidaan liittää tärkeitä avainteemoja, jotka vaativat tutkimusta. Näitä teemoja ovat 

sosiaalisuus, taloudellisuus, teknologisuus, ympäristö ja poliittisuus. (Sowcik et al. 

2015, 4;9; 28-29.) Tässä hetkessä johtamiseen vaikuttavat avainteemat auttavat 

tulevaisuuden ennakoimisessa. Näistä merkityksellisimmiksi on nostettu myös 

robotiikka, jatkuva yhteydessä oleminen, henkilöbrändäys ja sisäinen yrittäjyys. 

(Watson 2017, 90.)  

 

Maak ja Pless (2006, 112) väittävät, että johtajuus on sosiaalisiin suhteisiin kietoutuva 

eettinen ilmiö. Johtajuutta toteutetaan vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa sekä 

organisaation sisällä että ulkopuolella. Johtamisella on keskeinen tehtävä 

työntekijöiden ohjaamisessa ja motivoinnissa sekä tulevaisuuden tavoitteiden ja vision 

välittämisessä tekemiseen. Johtamisella katsotaan olevan merkittävä rooli 

myönteisten vaikutusten aikaansaamisessa organisaation prosesseissa. (Grevani et 

al. 2010, 77.) Uusia eteen tulevia haasteita ei ratkaista enää perinteisellä johtamisella. 

Monet menneisyyden narratiivit johtajuudesta perustuivat sankarilliseen ja 

visionääriseen johtajaan, jonka tehtävä oli johtaa organisaatio kohti visiota ja 

tavoitteita. Tällainen paradigma ei enää toimi kaaoksessa johtamiseen. Tulevaisuuden 

johtaminen on erilaisten lähestymistapojen vaihtelua. (Lane & Brown 2010, 518.) 

Ihmisten, ympäristön ja tuloksellisuuden kannalta kestävien toimintamallien 

löytäminen edellyttävät uusia johtamistapoja. Organisaatioiden johtajien on oltava 

tietoisia trendeistä, kriiseistä ja muutoksista ympäristössä. (Dumas & Beinecke 2018, 

867.)   

 

Johtajien toiminta muutosten pyörteissä ja epävarmuudessa perustuu pitkälti siihen, 

miten he suhteutuvat epävarmuuteen yksilöinä. Rohkeus ja luottamus voi johtaa uusiin 

mahdollisuuksiin. (Lane & Brown 2010, 513.) Johtajilta vaaditaan joustavuutta ja 

kyvykkyyttä mukautua, ennakoida ja rohkaista muutokseen (Dumas & Beinecke 2018, 
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867). Johtajat ovat suunnan näyttäjiä, joiden tehtävänä on edistää organisaatioiden 

ääntää tärkeillä areenoilla ja osallistua entistäkin aktiivisemmin yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja vaikuttamiseen (Saksi 2016, 44; 48). Toimitusjohtajien odotetaan 

käyttävän narratiivisia strategioita ja vaikuttavaa retoriikkaa. Odotukset ovat kasvaneet 

digitalisuuden myötä. Viestintään keskittyminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta 

myös haasteita toimitusjohtajille. (Grafström & Falkman 2017, 313.)  

Ihmisten innostaminen tunteella omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella vaatii 

tietyn tyyppisen johtajan. Chambers et al. katsovat, että tämä edellyttää autenttista eli 

aitoa johtajuutta, joka rakentuu johtajan henkilökohtaiselle persoonalle. Johtajan 

sanomisien, toiminnan ja arvojen on oltava läpinäkyvästi yhteydessä. Se auttaa 

organisaation yhdenmukaisen kulttuurin rakentamisessa, joka johtaa ihmisten 

sitoutumiseen ja luottamuksen kehittymiseen. Luottamus johtajaan kasvattaa 

luottamusta koko organisaatioon. (Chambers et al. 2010, 268.)  

 
3.1 Muutosjohtaminen 
 

Muutosjohtaminen on johtamistyyli, joka tunnistaa organisaation muutostarpeen, 

arvostaa organisaation muutosta ja toteuttaa sitä. Muutosjohtamisella luodaan selkeä 

visio, aktivoidaan älykkyyttä ja kiinnitetään huomiota yksilöihin. (Kim & Yoon 2015, 

151.) Muutosjohtaminen on alettu nähdä laajemmin systeemisen muutoksen 

kontekstissa. Elämme aikakautta, jossa inhimilliset ja teknologiset järjestelmät ovat 

jatkuvassa yhteydessä sekä muutoksessa. Organisaatioiden muutoksen käsite vaatii 

uudelleen määrittelyä. (Waddock et al. 2015, 994.) Organisaatioiden muutosta voidaan 

kuvata episodisena ja jatkuvana. Tällaiset muutokset ovat epäjatkuvia, jaksottaisia, 

tarkoituksellisia, tiettynä ajanjaksona esiintyviä ja ympäristön vaikutuksista nousevia. 

Jatkuva muutos kuvaa muutosta, joka on luonteeltaan jatkuva, kehittyvä ja 

kumuloituva. Pienet samanaikaiset muutokset voivat kumuloitua ja saada aikaan 

merkittäviä muutoksia. Usein muutosta voi kuitenkin lineaarisuuden sijaan kuvailla 

spiraaliksi, jolla ei ole alkua ja loppua eli muutos on aina päällä. (Weick & Quinn 1999, 

365; 375; 382.) Tässä ajassa muutoksen käsitteeseen on sisällytettävä tarve jatkuvaan 

muutokseen ja suunnan ottaminen kestävämpään kehitykseen ja sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen (Waddock et al. 2015, 994). 
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Joidenkin muutosjohtamisen näkökulmien mukaan organisaatiot rakentuvan erilaisista 

prosesseista ja niiden organisoinnista, joilla ylläpidetään organisaatiota, joten 

organisaation muutos ja vakauden tila selittyvät samalla tavalla. Vakautta on 

prosessien toimivuus varmistetusti samalla tavalla. Muutos prosesseissa muuttaa 

myös organisaatiota. Lähestymistapa muutosprosesseihin voi olla erilainen, mutta 

kaikissa prosesseissa oleellista on suhteuttaa sen eteneminen ja vaikutukset ajan 

käsitteeseen (Van de Ven & Poole 2005, 1380; 1394). Muutosprosessi pitää sisällään 

eri vaiheita, jotka vaativat aikaa.  Jonkin vaiheen yli hyppääminen luo tunteen kiireestä, 

eikä se johda koskaan tyydyttäviin tuloksiin. (Kotter 1995, 59.) 

 

Johtajuudella rakennetaan systeemejä ja muutetaan vanhoja. Sillä määritetään 

prosessit, joista organisaatio rakentuu ja mukautetaan niitä muutostilanteissa. 

Johtajuuden avulla rakennetaan kuvaa tulevaisuudesta, sitoutetaan ihmisiä visioon ja 

inspiroidaan heitä toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kotter 2012, 28.) 

Muutoksen johtamiseen ei ole olemassa mitään yksinkertaista käsikirjoitusta. Johtajan 

on tunnistettava oman organisaationsa muutoksen ydin ja valittava parhaat ratkaisut 

siihen. Oleellista on aloittaa pienestä ja kasvattaa tekemistä. Johtajien tulee aloitta 

muutostyö itsestään, motivoida avainihmiset ja löytää muutokselle lähettiläät ja tarjota 

muutokselle mahdollisuudet. Muutostyö on organisaation kasvuprosessi, jossa 

kehityksen keinot ovat ihmisten ja systeemin näkökulmasta valittuja. (Dumas & 

Beinecke 2018, 871.) 

 

Organisaatiot tarvitsevat muutosten sujuvaan eteenpäin viemiseen, muutoksen 

esteiden madaltamiseen ja seurausten käsittelyyn erilaisia lähestymistapoja sekä 

metodeita. Erilaisista olemassa olevista metodeista huolimatta organisaatiot 

epäonnistuvat muutoksen johtamisessa usein. (Al-Haddad & Kotnour 2015, 234.)  

Epäonnistumisen taustalla vaikuttaa usein sisäänpäin kääntynyt kulttuuri, byrokratia, 

pelot, asenteet sekä luottamuksen, tiimityön ja johtamisen puutteet (Kotter 2012, 22). 

Muutosjohtamisessa tulisi keskittyä toimenpiteiden sijaan vahvemmin interaktiiviseen 

ja mielikuvia luovaan työhön, jolla rohkaistaan ihmisiä uudenlaiseen ajatteluun (Dumas 

& Beinecke 2018, 873). Muutoksissa tarvitaan jaetun vision lisäksi, jaettuja 

ajattelumalleja, tiimein oppimista sekä yksilöiden omien näkökulmien ja potentiaalin 

haltuun ottamista (Senge 2006, 12). Muutosjohtajalta edellytetään syvempien 

suhteiden luomista alaisiin ja siinä tarvitaan vahvaa luottamusta ja kunnioitusta. 
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Muutoksen vision, yhteisten arvojen ja merkityksen omaksuminen sitouttaa ihmisiä 

muutokseen. (Marques 2015a, 1314.)   

 

Organisaatioiden muutoksen johtamisessa onnistumisen avain on 

vuorovaikutteisuuden ymmärtäminen. Vuorovaikutus on sosiaalinen prosessi, jossa 

yksilöt voivat ajatella ja järkeistää yhdessä asioita. Sitoutumista muutokseen ei 

tapahdu ilman vuorovaikutusta. Yksilölle on annettava mahdollisuus ymmärtää 

muutosta ja siihen tarvitaan koko organisaation yhteistä keskustelua muutoksesta ja 

sen vaikutuksista. (Salem 2008, 338-344.) Organisaation viestinnällä voidaan 

vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen muutoksessa. Viestintä voidaan 

mieltää myös sosiaalisesti rakentuvaksi prosessiksi, jossa muutosta järkeistetään 

muun muassa tarinankerronnan keinoin. (Johansson & Heide 2008, 293-298.) 

 

3.2 Johtamistyylit ja niiden hyödyntäminen 
 

Johtamistyylien trendeinä ovat olleet transaktio- ja muutosjohtajuus, tiimijohtajuus, 

palvelevajohtajuus ja tilannejohtajuus. Transaktiojohtaja keskittyy suorituksen 

johtamiseen ja tuloksellisuuteen strategisuutta hyödyntäen. Muutosjohtaja kehittää 

suhdetta alaisiinsa luottamuksen rakentamiseksi, jakaa arvonsa ja vision ja 

merkityksellisyyden heidän kanssaan. Palvelevan johtajan toiminta pohjautuu 

humaaneihin arvoihin ja hän keskittyy ihmisten palveluemiseen, hyvinvointiin ja 

autonomiaan. (Marques 2015a, 1313-1315.) Parolini et al. mukaan muutosjohtajat 

erottautuvat sillä, että he keskittyvät organisaation tarpeisiin. Muutosjohtajat ovat 

organisaatiouskollisia ja pyrkivät vaikuttamaan karismattisuudella sekä valvonnalla. 

Palvelevat johtajat puolestaan erottautuvat keskittymällä yksilöiden tarpeisiin ja haluun 

palvelulla ensisijaisesti yksilöitä ja heidän tarpeitaan. Palvelevat johtajat vaikuttavat 

epätavanomaisuudellaan ja vapauden tarjoamisella. (Parolini et al. 2009 289.)  

 

Tiimin johtaja tekee töitä tiimin yhteisten tavoitteiden eteen ja varmistaa toiminnallaan 

tehokasta vuorovaikutusta, tiedon jakamista ja päätöksen teon onnistumista (Marques 

2015a, 1314). Tiimin johtajuuteen kuuluu asiantuntijoiden valmentaminen, tiimin 

jäsenten kehittymisen ja motivaation eteen työskentely. Johtajan ominaisuutena 

valmentava ote on saanut paljon huomiota suorituskykyyn vaikuttamisessa. (Burke et 

al. 2006, 290.) Valmentavassa johtajuudessa johtaja ohjaa kohti oppimista ilman 
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hallitsemista. Oppimisen fasilitoijan roolissa toimivat johtajat ovat kyvykkäitä 

rakentamaan luottamusta ja sitouttamaan työntekijöitään. (Ladyshewsky 2010, 300-

301.) Tiimien johtajuuteen liittyen puhutaan myös jaetusta johtajuudesta. Jaettua 

johtajuutta on se, kun tiimin jäsenet ovat sitoutuneita tiimin johtamiseen ja ottavat 

rohkeasti vastuuta sen ohjauksesta kaikkien potentiaalin maksimoimiseksi (Pearce & 

Barkus 2004, 48). Tilannesidonnainen johtajuus perustuu ajatukseen, että johtaja 

mukauttaa johtajuuttaan eri tehtäviin, tilanteisiin ja ihmisiin sopivaksi (Marques 

2015a,1315). 

 

Yksi ainoa johtamisen tapa tai teoria ei enää riitä jatkuvassa muutoksessa olevassa 

ympäristössä (Mariques 2018, 5). Nykypäivän johtajien on oltava riittävän joustavia 

hyödyntääkseen monia eri johtamistyylejä ja muotoilemaan myös uusia. Uusimpina 

johtamistyyleinä keskusteluun on tuotu muun muassa autenttinen, empaattinen, 

resonoiva ja herännyt johtajuus. (Marques 2015a, 1313.) Heränneet johtajat johtavat 

sydämellään ja sielullaan (Mariques 2018, 5). Resonoiva johtajuus pitää sisällään 

elementtejä autenttisuudesta, empatiasta ja heränneisyydestä. Tämä johtaja toimii 

hyvin intohimoisesti oman intuition johtamana ja tunnepohjaisesti. Hän inspiroi ihmisiä 

mission suuntautuneesti ja ratkaisukeskeisesti. Resonoivaan johtajuuteen kuulu halu 

huolehtia toisista, mutta myös omasta itsestä huolehtiminen ja uudistuminen. 

(Marques 2015a, 1316-1317.) 

 

Autenttinen johtamistyyli on metajohtamistyyli, joka pitää sisällään piirteitä monesta 

tyylistä huomioiden sen, ettei mikään johtajan tyyli tai piirre toimi koko ajan (Mariques 

2015a, 1317). Autenttisella johtajuudella on yhteys moneen johtamisen teoriaan kuten 

karismaattiseen, muutos- ja palvelevaan johtajuuteen. Organisaatioiden 

nyymaailmassa kohtaamat stressitekijät vaativat pohtimaan sitä, mikä on aitoa 

johtajuutta. Kohtaamamme haasteet korostavat luottamuksen, toivon ja optimismin 

merkitystä. Näiden vahvistamiseksi tulisi keskittyä positiivisuudesta kumpuavan 

autenttisen johtajuuden kehittämiseen. (Avolio & Gardner 2005, 316-317.) Autenttinen 

johtajuus lähtee johtajan omasta itsetietoisuudesta, itsensä hyväksymisestä, 

aitoudesta toiminnasta ja suhteista. Autenttinen johtajuus laajentuu johtajan 

persoonasta ihmisiin liittyviin suhteisiin. Suhteita luonnehtii läpinäkyvyys, avoimuus ja 

luottamus. Suhteisiin kytkeytyy ohjaus kohti tavoitteita ja painopiste on alaisten 

kehittymisessä. (Gardner et al. 2005, 345.) Itsetietoisuus on ymmärryksen kehittymistä 
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omaan aikaansaamiseen, merkitykseen maailmassa ja miten tämä merkitysten 

etsiminen vaikuttaa tapaan ajatella omasta itsestä (Walumbwa et al. 2008, 95). 

 

Omille näkemyksilleen ja arvoilleen omistautunut aidosti käyttäytyvä johtaja edistää 

positiivisen organisaatiokulttuurin kehittymistä.  Autenttinen johtaja voi myös 

hyödyntää positiivista psykologiaa edistääkseen alaistensa itsetuntoa ja psykologista 

hyvinvointia, kuten luottamusta, optimismia, toivoa ja sietokykyä. (Gardner et al. 2005, 

345.) Autenttinen johtajuus liittyy läheisesti muutosjohtamiseen. Idealistisilla johtajilla 

on taipumus asettaa alaistensa tarpeet edelle, jakaa riskit, omistautua ja toimia 

arvojohteisesti. Inspiroiminen edellyttää johtajalta alaisten motivointia, tarkoituksen 

vahvistamista, ymmärtämistä ja haastamista sekä omien näkemysten herättämistä. 

Ihmiskeskeisen lähestymistavan omaavat johtajat toimivat valmentajan tai mentorin 

roolissa tavoitteenaan mahdollistaa alaistensa oppimista ja kasvua. (Walumbwa et al. 

2007, 103-104.)  

 

Lyubovnikova et al. (2017, 66) 53 tiimin kolmessa organisaatiossa ja kahdessa 

maassa toteutettu survey-tutkimus osoitti, että autenttinen johtajuus on avainroolissa 

tiimin positiiviseen suoriutumiseen ja tehokkuuteen. Sen prosessiin kuuluvat 

itsesääntelyn menetelmät auttavat tiimin yhteisen käyttäytymisen muokkaamisessa, 

joka taas ilmenee tiimin reflektiivisyytenä. Kasvava reflektiivisyys auttaa tiimiä 

tutkimaan kriittisemmin ja eri näkökulmista arvioiden tavoitteitaan ja strategioita, joilla 

tavoitteisiin pyritään. Tämä edistää tavoitteiden saavuttamista sekä tiimiläisten 

osaamisen ja tiedon parempaa integroimista tuottavaan tekemiseen. Wang et al. 

tutkimustulokset osoittivat, että johtajan käyttäytyminen ja työntekijän psykologiset 

resurssit vaikuttavat työssä suoriutumiseen. Autenttisella johtajuudella on mahdollista 

paikata työntekijän omaa psykologista pääomaa ja sitä kautta parantaa suoriutumista 

enemmän kuin niiden kohdalla, joiden psykologisen pääoman taso on korkea.  (Wang 

et al. 2014, 16.) Walumbwa et al. (2010, 956) ovat osoittaneet, että työntekijöiden 

psykologisella pääomalla on suurempi vaikutus suoriutumiseen, silloin kun johtajalla 

on enemmän positiivisia resursseja, kuten tehokkuutta, toivoa, optimismia ja 

sietokykyä. 
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Empaattisuuden arvo johtajan suhteutumistapana on noussut johtamisen keskiöön. Eri 

johtamistyyleissä korostuu vahvasti myös suhdekeskeisyys. Johtajan käyttäytymisen 

piirteinä painottuvat joustavuus, huolehtiminen, yhteisöllisyys, luovuus, 

inspiroituminen, fasilitointi ja rehellisyys. Tässä ajassa merkityksellistä on se, että 

työntekijät voivat ylläpitää vuorovaikutusta johtajansa kanssa ja, että johtajan 

lähestymisen tapa koetaan luontevana. Työntekijöillä tulee olla kokemus siitä, että he 

voivat ideoida, kasvaa ja ottaa omistajuutta.  (Marques 2015a, 1318-1319.) 

 

3.3 Johtajan osaaminen ja johtajuuden kehittäminen 
 

Johtaminen on opittu taito ja kontekstiin sidottua asiantuntemusta, joten johtajuuden 

kehittyminen vaatii jatkuvaa työssä oppimista. Johtajien olisi tärkeä oppia reflektoinnin 

taitoja, jotta omista kokemuksista oppimista tapahtuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Myönteinen vaikuttaminen organisaation toimintaan ja ihmisiin edellyttää oman 

johtajuuden, ajattelun ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Hyvällä johtamisella on iso 

vaikutus organisaation toiminnan tuottavuuteen. Johtamisella vaikutetaan muun 

muassa siihen, millaista palvelua asiakkaille tuotetaan ja, miten organisaatio sopeutuu 

ympäristöön ja muutoksiin. (Juuti 2016, 6; 74; 77; 94.) Muutos edellyttää uuden 

systeemin luomista, johon tarvitaan aina johtajuutta ja hyvää johtajaa, joka näkee 

muutoksen tarpeen ja laajuuden (Kotter 2009, 60). Systeemisessä maailmassa 

johtajuus ei ole enää yksintekemistä, eivätkä johtajien kohtaamat haasteet eivät ole 

enää kohdattavissa vain johtajan omilla kyvyillä. Maailmanlaajuisen 

johtajuustutkimuksen 350 vastaajasta vastaajista 60 % katsoi, että johtaminen vaatii 

osaamista yli oman osaamisen ja yli 80 % uskoi, että tehokkaan johtajuuden 

määritelmä oli muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. (Martin 2007, 3.)  

Megheirkouni ja Mejheirkouni ovat tutkineet johtajuusteorioiden näkökulmasta 2000-

luvun johtamisen kehittämishaasteita. Teoreettisen ja empiirisen kirjallisuusanalyysin 

pohjalta he luokittelevat johtamisen haasteet viiteen teemaan: johtamisen taitojen 

kehittäminen, epäeettinen käyttäytyminen ja koulutuskustannukset sekä kiirisit ja 

katastrofit. Näihin liittyen kehittämisen haasteina mainittiin muun muassa moninainen 

osaaminen ja eettinen johtajuus, jota tarvitaan systeemisen muutoksen tekemisessä. 

Nykyinen toimintaympäristö vaatii jaetun johtajuuden kehittämistä, sillä yksilöiden 

johtaminen ei ole toimivaa kompleksisissa ongelmissa. Koko maailmaa koettelevat 
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haasteet pakottavat johtajia palvelemaan myös yhteistä hyvää, joten haastavina 

aikoina tarvitaan palvelevan johtajuuden kehittämistä. (Megheirkouni & Mejheirkouni 

2020, 99-100; 103.) 

Johtajuuden tehokkuus pohjautuu viiteen johtajan kyvykkyyteen: 1) visiointitaidot ja 

selkeän tulevaisuuskuvan luominen työntekijöille, 2) haasteiden käsittely ja 

ratkaisutaidot, 3) sitoutuneisuus laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin, 4) kyky tuoda 

esille työntekijöiden tärkeys menestymiselle sekä 5) kyky inspiroida työntekijöitä. 

(Wiley 2010, 47.) Anconan et al. johtajuusteorioita hyödyntävän viitekehys määrittelee 

neljä johtajuuteen liittyvää kyvykkyyttä: järjellistäminen, suhteessa oleminen, 

visioiminen ja keksiminen. Liike-elämän johtajat tarvitsevat näitä taitoja 

menestyäkseen. (Ancona et al. 2005.) Tässä ajassa menestymisen kannalta 

merkityksellisiksi johtajan ominaisuudet vaihtelevat luovasta ja kriittisestä ajattelusta, 

visiointiin ja työntekijöiden voimaannuttamiseen, sidosryhmä- ja yhteistyötaitoihin.  

Nykyaikaisten johtajien on oltava kriittisiä ja luovia ajattelijoita, koska he myös samalla 

keksivät koko johtajuuskäsityksen uudessa ympäristössä. Tämän ajan johtajat 

työskentelevät ihmisten kanssa, jotka ovat koulutettuja ja itsenäisiä ajattelijoita. 

Johtajat varmistavat omalla tekemisellään työntekijöiden arvojen ja organisaation 

tarpeiden yhteensopivuuden sekä mahdollistavat yksilöiden kehittymisen. (Marques 

2015a, 1310-1312.)  

 

Ihmisten sitoutumisella, luovuudella, taidoilla ja yrittäjähenkisyydellä on uudessa 

toimintaympäristössä menestymisen kannalta merkitystä enemmän kuin ikinä 

aiemmin. (Leavy 2016, 21). Organisaation tuottavuuden parantaminen vaatii 

työntekijöiden työhön sitoutumiseen panostamista (Caplan 2014, 75). Työntekijöitä 

sitouttavan kulttuurin kehittäminen on ydin asia kehittymiselle. Johtajilta vaaditaan 

osaamista organisaation kulttuurin rakentamiseen, joka edistää luottamusta, 

tuottavuutta ja tyytyväisyyttä työhön. Luottamuksen rakentamisessa tarvitaan 

motivointia ja sitoutuneisuuden vahvistamista tulevaisuuden sanoittamisen kautta. 

Ymmärtämällä sitä, mitkä tekijät toimiva työntekijöiden sitoutumisen ajureina, on ydin 

asia koko organisaation kehittymisen ja tuottavuuden kannalta. (Wiley 2010, 47-48.) 

Tyytyväisyyttä työhön ja ympäristöön kokevat työntekijät ovat motivoituneempia 

osallistumaan organisaation tavoitteiden toteuttamiseen ja tuomaan kaiken 

osaamisensa sekä persoonansa työhönsä (Plaskoff 2017, 137). 
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Tulevaisuuden johtamisessa on keskityttävä monimutkaisuuden, epävarmuuteen ja 

epäselvyyden johtamiseen, mutta myös varmuuteen ja lyhemmän aikavälin 

tavoitteisiin. Perinteinen osaamiseen ja suoritukseen perustuva valmentava 

johtaminen toimii varmuuden tilassa. Epävarmuuden tila vaatii systeemisyyden näkyä 

sekä systeemistä ja muuntautumiskykyistä johtajuutta, jolla tuetaan yksilöiden ja 

organisaation suhteita toisiin ja ympäristöön. (Lane & Down 2010, 522; 525.) Johtajan 

tehtävä on esittää oikeita kysymyksiä vaikeisiin ongelmiin ennemmin, kuin antaa niihin 

vastauksia. Itsestään selviä ja yksiselitteisiä vastaukset ei välttämättä ole olemassa, 

vaan tarvitaan yhteistyöprosessia ongelmien ratkaisemiksi ja eteenpäin pääsemiseksi. 

(Grint 2005, 1473.) Weber ja Khademian (2008, 343) esittävät, että vaikeiden 

ongelmien ratkaisemisessa verkostotyön ja yhteistyöosaamisen lisäksi merkityksellistä 

on johtajien intohimo ja sitoutuminen muutokseen yhteistyöprosessissa. Yhteistyötä 

rakentava johtajuus on yksi tärkeimmistä vaatimuksista johtamisen kehittymiselle, sillä 

johtajan tehtävä on rakentaa kulttuuria, jossa opitaan yhdessä vain pelkän asioista 

tietämisen sijaan. (Rose 2018, 311.) 

 

Organisaatioiden uudistuminen ja muutos edellyttävät johtajilta inhohimoa, varmuutta 

ja luottamusta toisiin (Kanter 1999, 17). Johtajan intohimoisuudella on vaikutusta 

muutosorientoitumiseen ja suorituskykyyn. Sirénin et al. ovat tarkastelleet 

toimitusjohtajien intohimon vaikutusta muutosorientoituneeseen johtajuuteen ja 

yrityksen suorituskykyyn. Toimitusjohtajien harmoninen intohimo on yhteydessä 

muutosorientoituneeseen johtamiseen ja tuottavuuden kasvuun. Vahva suorituskyky 

voidaan saavuttaa, kun muutosorientoitunut johtajuus vahvistuu ja toimitusjohtaja on 

voimakkaasti intohimoinen, mutta ei pakkomielteinen.  (Sirén et al. 2016, 660-663.) 

Johtajien tulee uudistaa itseään ja haastaa itseään koko uransa ajan. Sopivalla 

johtamisella innovaatiosta voi tulla saavutettavissa oleva tavoite. (Hunter & 

Cushenbery 2011, 261.)  

 

Johtajilta vaaditaan myös tulevaisuusajattelua. Erityisesti johtajilla ajatellaan olevan 

visio eli väitteitä tulevaisuudesta ja tulevaisuudelle (Van Der Helm 2009, 96). Luovat 

johtajat eivät katso taaksepäin sitä, miten asia ennen olivat. Heillä on kykyä kuvitella 

kokonaan uusi todellisuus. (Bodell 2012, 194.) Organisaatiot, jotka ovat jämähtäneet 

perinteisiin tapoihin toimia, vaikeuttavat sillä kykyään menestyä (Schoemaker et al. 
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2018, 15). Organisaatioiden onnistuneiden muutostöiden takana ovat ihmiset, jotka 

ovat alkaneet tarkkaille yrityksen kilpailutilannetta, asemaa, teknologisia trendejä ja 

taloudellista suoriutumista (Kotter 1995, 60). Organisaatioiden on kehitettävä 

ääreisnäköä ja ylivoimaista kyvykkyyttä havaita ympäristöstä tulevat orastavat 

muutokset (Schoemaker et al. 2018, 19). 

 

Johtajien tulee unelmoida ääneen ja tarjota näköaloja tulevaan sekä rohkaista 

työntekijöitä harjoittelemaan samaa (Kanter 1999, 17). Tämän päivän johtajat antava 

tilaa ja mahdollisuuksia siihen, että ihmiset voivat luoda uusia ja erilaisia ideoita. He 

kannustavat ihmisiä vuorovaikutukseen, tehokkuuteen ja ratakisujen etsimiseen 

kompleksisiin haasteisiin. (Martin 2007, 8.) Johtajilla on merkittävä rooli ajattelun 

herättämisessä ja ylläpitämisessä sekä tutkimisen arvoisten ideoiden eteenpäin 

viemisessä. Johtajilla on näin ollen sekä suora että epäsuora vaikutus 

innovaatioprosessiin. Organisaatioissa luovuuden tarkastelussa tulisi keskittyä 

luovaan suoriutumiseen, luoviin tuotteisiin, tiimeihin, panoksiin ja luoviin prosesseihin. 

(Hunter & Cushenbery 2011, 248-249.) 

 

3.4 Tarinankerronta johtajuuden rakentajana ja muutoksen edistäjänä  
 

Tarinankerronta on tehokas tapa välittää informaatiota mieleen painuvasti. 

Tarinankerrontaa voidaan käyttää organisaation eri avainteemojen, kuten esimerkiksi 

asiakaspalvelun, kulttuurin, johtajuuden, tiimityön ja byrokratian, näkyväksi 

tekemiseen. Tarinankerronta on työkalu johtajille oman organisaation ja sen kulttuurin 

moninaisuuden ymmärtämiseen sekä oppimiseen. (Morgan & Dennehy 1997, 500-

501.) Tässä ajassa tarvitaan myös kerrottujen tarinoiden vaikutusten ymmärtämistä 

konteksteissa, joissa ne kerrotaan ja entistäkin parempia tarinoita. Moniäänisyyden 

vahvistuminen edistää uusien tarinoiden syntymistä. Jotkut niistä voivat synnyttää 

luovaa potentiaalia ja johtaa uusiin tapoihin organisoida tuloksekkaasti tietä eteenpäin. 

(Lane & Down 2010, 518.) 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana tarinankerronta ja narratiiviset taidot ovat nousseet 

onnistuneet johtamisen välineiksi. Johtajien kerronta rakentaa ja purkaa johtajuutta 

sekä toimii muutoksen eteenpäin viejänä. Toimitusjohtajien odotetaan käyttävän 

narratiivisia strategioita ja vaikuttavaa puheen retoriikkaa. (Grafström & Falkman 2017, 
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312-320.)  Vaikuttavassa tarinankerronnassa ja puheen retoriikassa on yhdistyttävä 

taito kuvittaa puheella tulevaisuuden visio ja herättää arvot eloon, jotta työntekijät 

tavoittavat vision merkityksen. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet trendin, jonka 

mukaan johtajien sanoilla kuvittaminen on vähäisempää, eikä puhe yhdisty selkeästi 

arvoihin. Tämä heikentää retoriikan vaikutusta yhteisesti jaetun tarkoituksen 

vahvistamisessa. (Carton et al. 2014, 1550; 1566.) 

 

Johtajat kokevat, että heidän tarinankerrontansa vaikuttaa toivottuun lopputulokseen 

pääsemisessä. Auvisen et al. mukaan johtajat käyttävät tarinoita motivoidakseen 

tehtäviin, tavoitteiden saavuttamiseen ja tietynlaisen käyttäytymisen 

aikaansaamiseen. Tarinoita kerrotaan yhteisesti jaetun vision vahvistamiseen ja 

alaisten innostamiseen, jotta he tavoittelisivat parempia suorituksia. Tarinoilla 

ehkäistään ja ratkaistaan konfliktitilanteita. Niiden kautta voidaan tuoda esiin tunteita 

ja omakohtaisia kokemuksia auttamaan tilanteen ratkaisemisessa. Luovaa ajattelua ja 

luovuutta edistetään tarinoilla, joilla vaikutetaan esimiehiin. Odottamattomilla ja jopa 

radikaalien tarinoiden kertomisella voidaan auttaa uuden fokuksen löytämisessä. 

Tarinoilla osoitetaan välittämistä, empatiaa ja tukea alaisille. Tällaisten tarinoiden 

kautta johtajasta voi tulla positiivinen roolimalli. Interaktiivisten tarinoiden kautta 

rakennetaan luottamusta. Johtaja voi kertoa tarinoita sosiaalista, ihmisten välistä tai 

organisaation luottamusta rakentaakseen. Tässä korostuu johtajan ja alaisten 

vuorovaikutus sekä toiminta tarinan pohjalta.  (Auvinen et al. 2013, 498; 507-508.)  

 

Digitalisuus ja viestintätekniikan uudet mahdollisuudet ovat muuttaneet johtajien 

tarinankerrontaa entistä laajempaan tarinakerrontaan. Auvinen et al. tutkimuksen 

mukaan johtajat pyrkivät digitaalisilla alustoilla tapahtuvalla tarinankerronnalla 

tuomaan johdonmukaisuutta strategiaan liittyvään keskusteluun ja ohjaamaan 

organisaation käyttäytymistä kohti haluttua lopputulosta. Strateginen tarinankerronta 

pohjautuu uskomuksiin tulevaisuudesta, joten se sisältää aina fiktiivisiä elementtejä, 

eikä näin ollen ole kaikilta osin tosiasiallista. (Auvinen et al. 2019, 218-221.)  

 

Digitalisaation mahdollisuuksien myötä myös johtajien tarinankerrontaan liittyvät 

odotukset ovat kasvaneet merkittävästi. Sosiaalisen median areenat ovat tuoneet 

johtajille mahdollisuuden esitellä omia ideoitaan ja tulla tarinan kertojiksi. Sosiaalinen 

media mahdollistaa persoonan esiin tuomisen ja interaktiivisuuden, mutta tätä 
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mahdollisuutta ei välttämättä hyödynnetä riittävästi tai tarinankerronnassa voi jäädä 

persoonattomaksi. Grafström ja Falkman ovat tarkastelleet Nordnetin toimitusjohtajan 

retoriikkaa ja narratiiveja sosiaalisessa mediassa ja sen kautta tuottaneet kolme 

pääominaisuutta toimitusjohtajan kerronnan retoriikalle: markkinointi ja aiemmin 

julkaistu jaettusisältö, kokouksiin liittyvät statuspäivitykset sekä johtajuus ja 

monimuotoisuuden johtaminen. Sosiaalisen median viestintä ei sinänsä tarjonnut 

mitään toimitusjohtajaan personoitua tai erityistä verrattuna muuhun yrityksen 

viestintään. (Grafström & Falkman 2017, 312-320.)  

Johtajat voivat kertomuksilla ja tarinankerronnalla sosiaalisessa mediassa vahvistaa 

karismaattisista identiteettiään seuraajiensa kanssa. Applen johtaja Steve Jobsin 

julkista esiintymistä tutkineet Sharma ja Grant ovat väittäneet, että johtajien 

kertomuksilla ja tarinankerronnan taidoilla on kriittinen vaikutus heidän karismaattisen 

identiteettinsä rakentamisessa. Jobsin omaperäisyys ilmaisi samalla myös koko 

organisaation huumorintajuista ja tavoiteorientoitunutta, oppimiseen ja kasvuun 

keskittynyttä identiteettiä. Tutkimus osoitti, että johtajan karisma ja kyky hallita 

vaikutelmia, ovat yhteydessä narratiiveihin ja tarinankerrontaan. (Sharma & Grant 

2011, 3; 16-21.) Gilani et al. väittävät sosiaalisen median ja seuraajien välisen suhteen 

olevan ”taikapeili”, jolla on mahdollista vaikuttaa ja hallita johtajien käyttäytymistä. 

Tässä suhteessa myös voimaa siirretään seuraajille, joilla on mahdollista suoraan 

kommentoida ja osoittaa mielipiteensä. Johtaja voi tuottaa sosiaaliseen mediaan sitä, 

mistä tykätään ja kuvata identiteettiään sosiaalisessa mediassa kirjoittamisen tyylin 

kautta. (Gilani et al. 2020, 359-360.) 

Internet on luotu yhteydessä olemiseen ja yhteisöllisyyteen yli rajojen. Yhteydessä 

olemisen välineet mahdollistavat yksilöiden oman puheen esille tulemisen. Liian vähän 

on kiinnitetty huomiota kokemuksellisuutteen ja aidon dialogin syntymiseen. Meillä on 

internetin tarjoama mahdollisuus jakaa tietoa toisillemme, mutta ei välttämättä yhteen 

sen enempää keinoja oman ymmärryksen, näkemysten tai viisauden jakamiseen. 

(Isaacs 1999, 388-389.) Internetin ja sosiaalisen median mahdollistama 

verkostomaisen vallan kasvu on kuitenkin noussut 2020-luvun megatrendiksi. Se on 

tulossa valtaamaan alaa taloudellisen ja poliittisen vallan rinnalla. Vuorovaikutuksella 

ja verkostoilla on yhä suurempi merkitys. (Sitra 2020a, 24.) Viime vuosina mediassa 

on keskitytty siihen, mitä johtajat sanovat. Panopiste on ollut vahvasti kertomuksissa 
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ja sanallisissa viesteissä. (Howe & Santora 2020, 127.) Internetistä on tullut tärkeä 

paikka tuottaa ja jakaa julkisia mielipiteitä. Mielipidejohtajia ovat ne, jotka vaikuttavat 

omilla näkökulmillaan, uskomuksillaan, motivaatiollaan ja käyttäytymisellään muihin.  

Mielipidejohtajilla on tärkeä rooli näkemysten johtamisessa. (Zhang et al. 2013, 595.)  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 
4.1 Tutkimusaineistona podcast-jaksot 
  

Tutkimukseni tutkimusaineisto muodostuu kahden podcastin (Leadcast ja Futucast) 

podcast -jaksoista, joissa oli ollut haastateltavana toimitusjohtaja. Tutkimusaineistooni 

kuuluvat podcast-jaksot on julkaistu aikavälillä 19.11.2018-4.11.2020. Kiinnostukseni 

tässä tutkimuksessa ei kohdistu kanavan kaikkeen sisältöön, vaan yksittäisten 

toimitusjohtajien kerrontaan. Valikoin tutkimukseen mukaan aikaväliltä kaikki jaksot, 

joissa oli ollut haastateltavana jonkin yrityksen toimitusjohtaja.  

 

Etsin tutkimusaineistoni Spotifyn kautta. Valitsin sieltä kaksi podcast-ohjelmaa 

(Leadcast ja Futucast), joista löysin useita toimitusjohtajien haastatteluja. Olen 

kuunnellut molempia podcasteja jo ennen tutkimukseni aloittamista. Leadcast on 

pordcast-ohjelma, jossa keskustellaan Suomen liike-elämän vaikuttajien, 

yritysjohtajien ja ammattilaisten kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta. Podcast 

nostaa haastatteluissa esiin uran kohokohtia, hyviä ja huonoja neuvoja ja sitä, mitä 

johtajuudesta ajatellaan ja mitä se edellyttää johtajalta. Pordcastin tuottajina ja 

haastattelijoina toimivat Maria Wasastjerna ja Essi Weser (ks. leadcast.fi). Futucast 

nimeää itsensä Suomen kovimmaksi keskusteluohjelmaksi, jossa keskustellaan 

avoimen uteliaasti vierailijoiden kanssa tulevaisuudesta, ilmiöistä ja ideoista. 

Podcastin haastattelijoina toimivat William Von Der Pahlen ja Isak Rautio (ks. 

futucast.com).  

 

Löysin Leadcastista 19 podcast-jaksoa, joissa äänessä oli toimitusjohtaja. Nämä jaksot 

on tuotettu vuosina 2019-2020. Futcastista löysin neljä podcast-jaksoa ja ne on 

tuotettu vuosina 2018-2020. Näistä jätin yhden pois aineiston analyysistä, koska 

sisältö ei liittynyt tutkimuskysymyksiini.  Tutkimusaineisto pitää sisällään 22 jaksoa ja 

ajallisesti aineistoa on yhteensä noin 14 tuntia. Seuraavassa taulukossa on lueteltu 

kaikki tutkimusaineistoon kuuluvat pordcast-jaksot, äänessä olevan toimitusjohtajan 

tiedot ja jaksojen pituudet.  
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Tutkimusaineisto: äänessä 22 toimitusjohtajaa 
 
LEADCAST 
 
Keskustelua Suomen liike-elämän vaikuttajien 
urapoluista ja johtajuudesta 
 
 
Yhteensä: 647 minuuttia noin 11 tuntia 
 

4.11.2020 38 min kaasu- ja energiayhtiö 
Gasumin toimitusjohtaja  
28.10.2020 38 min Yleisradion toimitusjohtaja 
21.10.2020 40 min Pauligin toimitusjohtaja  
14.10.2020 28 min Vattenfallin toimitusjohtaja  
30.9.2020 36 min OP Yrityspankin 
toimitusjohtaja 
23.9.2020 39 min Alma Median toimitusjohtaja 
18.5.2020 36 min Fazerin konsernijohtaja 
16.3.2020 30 min Slushin toimitusjohtaja 
9.3.2020 37 min Hintsa Performancen 
toimitusjohtaja  
2.3.2020 34 min Finnairin toimitusjohtaja 
17.2.2020 35 min Dentsun toimitusjohtaja 
23.12.2019 36 min Cargotecin toimitusjohtaja  
25.11.2019 36 min Fiskarsin toimitusjohtaja 
14.10.2019 37 min Keskuskauppakamarin 
toimitusjohtaja 
9.9.2019 30 min Rovion toimitusjohtaja 
26.8.2019 31 min Reiman toimitusjohtaja 
17.6.2019 29 min Telan toimitusjohtaja  
3.6.2019 28 min Aalto EE:n toimitusjohtaja 
16.5.2019 29 min Kämp Collection Hotelsin 
toimitusjohtaja  
 

FUTUCAST 
 
Keskittyy tulevaisuudesta puhumiseen ja 
ihmisten kuulemiseen, jotka ovat päättävässä 
asemassa ja eksperttejä omalla alallaan.  
 
Yhteensä: 170 minuuttia noin 3 tuntia 
 

28.9.2020 1 h 10 min VTT:n toimitusjohtaja 
(15.6.2020 59 min GNS Economicsin 
toimitusjohtaja) Tämän jätin pois aineistosta 
2.3.2020 48 min Kotipitsan toimitusjohtaja 
19.11.2018 52 min Nordean toimitusjohtaja 
 

 

 

Tutkimukseni perustuu sosiaalisen median jaettuun luonteeseen (ks. Page 2012, 117). 

Podcastit ovat avoimesti kaikkien kuultavana ja ne ovat julkisesti jaettua sisältöä. 

Podcastit voi mieltää dokumentaariseksi tutkimusaineistona joukkotiedotuksen 

tuotteiksi, koska ne ovat taltioituja radio-ohjelmia (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018).  

Radiomedian tutkimuksen mukaan podcasteja kuunteli miljoona suomalaista vuonna 

2018 ja joka neljäs tutkimukseen vastanneista aikoi lisätä niiden kuuntelua seuraavan 

puolen vuoden aikana. Podcasteja kuunnellaan, koska halutaan viihdykettä, 

rentoutumista ja oppia uutta. (Radiomedia 2018.) Osa kuuntelee sisältöjä 

Taulukko 2 Tutkimusaineiston kuvaus 
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ammatillisessa mielessä tai innostuneisuudesta tietyistä aiheista kohtaan ja halusta 

tulla todelliseksi asiantuntijaksi tietyn ohjelman kattamissa aiheissa. Ohjelmien sisällön 

tuottama tieto voi laukaista merkityksellisen osallistumisen kokemuksen, jota on 

käytännössä mahdotonta löytää perinteisistä medioista. (García-Marín 2020, 58.) 

Podcastit eivät ole vain kuunneltavia tiedostoja, ne ovat myös työkaluja keskustelun 

herättämiseen, uusien ideoiden ja konseptien kehittämiseen (Thomas 2019, 7). Tämä 

näkökulma on kiinnostava oman tutkimukseni tavoitteen kannalta. On mielenkiintoista 

pohtia sitä, miten pordcastit toimivat näkemysjohtamisessa, keskustelun ja ajattelun 

herättäjinä. 

 
4.2 Narratiivinen analyysi  
 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytin narratiivista analyysiä. Narratiivinen 

analyysi on kertomuksen tuottamista aineistosta.  Narratiivista analyysiä tehdessään 

tutkija järjestää ja tulkitsee empiiristä tietoa, joka kuvaa joitain johdonmukaisia 

tapahtumia ja toimintoja tavalla, jolla rakennetaan yksi tai useampia tulkittavia ja 

keskusteltavia kertomuksia. (Eriksson & Kovalainen 2008, 9.) Kertomuksien, 

elämäntarinoiden ja kerronnallisten aineistojen analysointia voidaan myös tarkastella 

lähestymistavoilla: kokonaisvaltainen ja kategorinen tai sisällöllinen ja muodollinen. 

Kategorista lähestymistapaa voidaan soveltaa, kun tutkija on kiinnostunut ongelmasta 

tai ilmiöstä, joka on yhteinen jollekin ihmisryhmälle. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tutkimus on kiinnostunut henkilöstä 

kokonaisuutena eli hänen kehityksestään nykyhetkeen. Tutkimuksessa voidaan 

keskittyä tarinan tarkkaan sisältöön eli esimerkiksi siihen, mitä tapahtui ja miksi. 

Lähestymistavalla pyritään myös pääsemään kiinni merkityksiin, joita tarina välittää. 

Muodollinen lähestymistapa keskittyy muun muassa tarinan juonirakenteeseen, 

tapahtumien järjestykseen, aikasuhteisiin ja tyyliin. (Lieblich et al. 1998, 11.) 

Aineistonkäsittelystä voidaan puhua myös narratiivien tai narratiivisena analyysinä. 

Narratiivien analyysissä aineistoa luokitellaan esimerkiksi kategorioiden tai 

tarinatyyppien mukaan. Narratiivisessa analyysissä puolestaan keskitytään uuden 

kertomuksen tuottamiseen aineistosta. (Heikkinen 2010, 149.)  
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Narratiivisessa analyysissä voidaan keskittyä siihen, miten tarina on kerrottu ja 

millaisia rakenteita tarinassa on. Kiinnostus voi myös kohdistua myös 

vuorovaikutustilanteeseen ja dialogiin, jossa tarinaa kerrotaan. Tarkoitukseen ja 

sisältöön keskittyvä analyysi vastaa kysymykseen, mitä on kerrottu. (Eriksson & 

Kovalainen 2008, 10-12.) Olen kiinnostunut tutkimusaineistoni analyysissä 

toimitusjohtajien kerronnan sisällöstä. Analyysissä vastaan kysymykseen, mitä 

toimitusjohtajat kertovat johtamisesta ja organisaatioiden tulevaisuuteen 

vastaamisesta. Analyysini rakentaa kuvaa siitä, mitä tiettynä hetkenä on kerrottu ja 

nostettu esille. Podcastien tuottama kerronta on sosiaalisen median kerrontaa ja se 

keskittyy usein juuri siihen hetkeen, kun asia kerrotaan seuraajille (Page 2012, 10). 

Kiinnostukseni ei varsinaisesti kohdistu yhden tietyn ihmisen tarinankerrontaan, vaan 

siihen kertomukseen, jota jaksot kokonaisuutena rakentavat. Oma lähestymistapani on 

kategorinen, sillä olen kiinnostunut tuottamaan ajankuvaa kerronnasta, jota 

toimitusjohtajat tuottavat. Kategorisessa lähestymisessä yksittäisten kertojien 

kertomusten osat ja sanat yhdistetään useiden muiden kertojien tuottaman sisällön 

kanssa (Lieblich et al. 1998, 11). 

 

Tutkimusaineistoni analysointi perustuu uuden kertomuksen tuottamiseen eri 

toimitusjohtajien yksittäisten podcast-jaksojen kautta tuottamasta kerronta-aineistosta.  

Kuuntelin kaikki podcast-jaksot ja litteroin samalla jokaisen yksittäisen toimitusjohtajan 

jakson sisällön mahdollisimman tarkasti. En kuitenkaan tehnyt tarkkaa sanasta sanaan 

litterointia. Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellistä ei ole se, miten asiat 

ilmaistaan tai kuka yksittäinen puhuja jotakin ilmaisee. Analyysiä varten kirjoitettua 

tekstiä syntyi 41 sivua rivivälillä yksi kirjoitettuna.  

 

Hyödynsin aineiston analyysissä temaattista analyysiä. Tarinan sisältöön 

keskittyvässä analyysissä voidaan soveltaa temaattista analyysiä, jolla aineiston 

sisältö teemoitellaan ja siitä tuotetaan aineistosta merkityksellinen tarina. Narraitiivit 

ovat tällöin tutkijan tuottamia ja tutkija on kertojana keskeisessä roolissa. Toinen tapa 

on tutkia narratiiveja, siten kun ne ovat kerrottu tai kirjoitettu ja etsiä niistä yhteneviä 

teemoja. Esimerkiksi johtajien haastattelujen tutkimien ja yhtenevien teemojen 

etsiminen niistä. (Eriksson & Kovalainen 2008, 10-12.) Aineiston temaattisessa 

analyysissä teemoittelin yksittäisten tarinoiden sisällön, yhdistelin teemat ja kirjoitin 
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niille kuvauksen. Teemoittelun avulla etsin tarinan yhteneväiset ja keskisimmät sisällöt. 

Teemoittelua kuvaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

Aineiston sisällön teemoittelun jälkeen rakensin sisällöstä kaksi narratiivia eli 

kertomusta, joista ensimmäinen kertoo johtamisesta ja toinen organisaatioiden 

tulevaisuuteen vastaamisesta. Yksinkertaisin muoto tutkimusaineistosta kirjoitetulle 

narratiiville on tapahtumin ja yksityiskohtien kokonaisuuden uudelleen kirjoittaminen ja 

muotoileminen järjelliseksi kertomukseksi. Narratiivinen tutkimusraportissa on alku, 

keskikohta, tapahtumat, näyttämö, juoni ja päähenkilöt. Juoni on se, mikä tuo 

tutkimuksen tarkoituksen esille ja kehittyy tutkimuksen tuloksena. Tutkija tuo 

tutkittavien lisäksi oman äänensä esille raportoinnissa. Narraitiivinen tutkimus jättää 

myös tilaa muille mahdollisille kertomuksille ja totuuksille. Tutkimus tuottaa yhden 

version totuudesta joidenkin näkökulmasta tarkasteltuna. (Eriksson & Kovalainen 

2008, 13; 15.)  

 

Kirjoitin aineiston analyysin tuottaman teemoitellun sisällön pohjalta kaksi uutta 

kertomusta. Kirjoittamani narratiivit ovat näkemyksellistä kertomusta johtamisesta ja 

tulevaisuuteen vastaamisesta. Narratiivit toteavat sen, mitä toimitusjohtajat ajattelevat. 

Kertomusten kontekstina voisi olla podcasti ja roolina näkemysjohtaja. 

Toimitusjohtajien podcast-jaksojen puhe oli luonteeltaan kertomusta omista 

näkemyksistä. Puheessa nousi vahvasti esille se, että asioita sanoitettiin muille eli 

yleisölle: Mitä itse haluat olla 5 vuoden päässä ja mitä haluat saavuttaa nykyisessä 

tehtävässäsi? (esimerkki aineistosta).  

 

Kuvaamillani narratiiveilla ei ole ajallista ulottuvuutta tai selkeää juonellista rakennetta, 

vaan ne ovat uudelleen kirjoittamaani sisällöllistä kerrontaa. Niissä ei myöskään tule 

tarinoille tyypillisesti esille persoona tai persoonalliset kokemukset, mutta ne 

perustuvat yksittäisten toimitusjohtajien omaan kokemukseen ja näkemyksiin. 

Narratiivit tuovat esille kollektiivisen näkemyksen johtamista ja tulevaisuuteen 

vastaamisesta. Ne ovat yksi totuus johtamisen trendistä ja tulevaisuuden kannalta 

merkityksellisistä asioista tässä ajassa. Aineiston analyysissä rakentuivat narratiivit 

siitä, mitä johtamisesta ja tulevaisuuteen vastaamisesta puhutaan. Johtamisen 

narratiivi sai sisältöä kuvaavan otsikon: Johtaminen lähtee hyvästä minäkuvasta ja se 

on avointa vuorovaikutusta sekä merkitysten avulla kannustamista muutoksessa. 
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Tulevaisuuden narratiivi sai sisältöä kuvaavan otsikon: Tulevaisuutta on 

ihmislähtöinen, kehittyvä ja vastuullinen toiminta paremman elämän aikaan 

saamiseksi. Johtamisen narratiivin juonena kulkee ihmisille ja ihmisten eteen 

tekeminen ja tulevaisuuden narratiivissa kehittyminen ja vastuullisuus paremman 

tulevaisuuden varmistamiseksi. Molemmissa narratiiveissa korostuu vahva halu 

tuottaa lisäarvoa ihmisille oman tekemisen kautta. 

 

4.3 Temaattinen analyysi  
 

Tutkimukseni aineiston analyysissa hyödynsin temaattista analyysiä, joka perustuu 

sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysi on väljä viitekehys kirjoitettujen, kuultujen tai 

nähtyjen sisältöjen analysointiin. Siinä tutkimusaineisto pyritään järjestämään tiiviiseen 

ja selkeään muotoon tarkoituksena kirjoittaa selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysi voi olla aineisto- tai teorialähtöistä. Aineistolähtöinen analyysi lähtee 

liikkeelle tutkimusaineiston pelkistämisestä ja kaiken tutkimuksen kannalta 

epäolennaisen karsimisesta. Pelkistäminen voi olla esimerkiksi tiivistämistä tai 

aineison pilkkomista osiin. Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä. Pelkistämisessä 

tutkimustehtävälle olennaiset ja sitä kuvaavat ilmaisut pelkistetään litteroimalla tai 

koodaamalla. Teorialähtöinen sisällön analyysi perustuu johonkin aikaisempaan 

viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun analyysirunkoon. Aineistosta poimitaan 

analyysirunkoon sopivia ilmauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Temaattinen analyysi on noussut sisällönanalyysin rinnalle. Molempia on mahdollista 

toteuttaa joko aineisto- tai teorialähteisesti ja hyvin saman tyyppisellä logiikalla. 

Sisällönanalyysissä lähdetään liikkeelle aineiston pilkkomisesta pelkistettyihin 

ilmaisuihin. Sen jälkeen rakennetaan taulukkomuotoon kuvaillen hierarkioita ja 

kokoavia käsitteitä. Temaattisessa analyysissä aineistosta tunnistetaan perus- ja 

johtoajatuksia, joiden ympärille piirretään kokonaisuutta kuvaava temaattinen 

miellekartta. Teemojen nouseminen aineistosta edellyttää tutkijan aktiivisuutta ja 

tulkintaa. Analyysin lopputuloksena syntyvät tulkinnat riippuvat tutkijasta ja siksi 

samasta aineistosta voidaan tehdä hyvinkin erilaisia tulkintoja. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) 
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Tässä tutkimuksessa hyödynsin aineistolähtöistä temaattista analyysiä ja 

miellekarttaa. Nostin teemoittelulla esille tutkimusaineistosta tutkimuskysymysten 

kannalta keskisimmät aiheet eli kirjoittamieni tarinoiden sisällön. Menetelmä soveltui 

hyvin tarkoitukseen etsiä ja eritellä aineistosta vastaukset tutkimuskysymyksiini. 

Teemoittelussa keskeistä on se, mitä teemoista on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

93). Se on menetelmä, jota sovelletaan narratiivisen analyysin yhteydessä 

merkityksellisen kertomuksen uudelleen kirjoittamiseksi tutkimusaineistosta (ks. 

edellinen luku). 

 

Tutkimusaineistonani pordcastit-jaksot litteroin kuullun perusteella yleiskielisesti Word-

tiedostoon. Tämän jälkeen luin aineistoa läpi. Aineiston tutuksi tulemisessa auttoi se, 

että toteutin aineiston analysoinnin heti kuuntelemisen jälkeen ilman taukoa 

tekemisessä. Aloitin temaattisen analyysin ryhmittelemällä podcast-jaksoista auki 

kirjoittamani sisällöt. Teemojen etsimin voi alkaa aineiston ryhmittelystä jonkin logiikan 

mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2013, 93). Ryhmittelin aineiston ensin tutkimuskysymysten 

mukaisesti johtamisen ja tulevaisuuden alle. Poimin jokaisesta yksittäisestä 

toimitusjohtajan auki kirjoitetusta prodcast-jaksosta näiden otsikoiden alle sopivat 

tekstikohdat eli samaan sisältöiset ilmaisut. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta 

etsitään varsinaiset teemat (Tuomi & Sarajärvi 2013, 93). Sen jälkeen jäsennellään 

niihin kuuluvat merkityssisällöt (Moilanen & Räihä, 56). Teemojen etsimisen jälkeen 

erottelin sisällön omiksi ryhmikseen aiheen mukaisesti leikkaamalla ja liittämällä 

samansuuntaiset tekstikohdat eli ne lauseet saman otsikon alle. Teemoittelin ensin 

kaikki johtamiseen liittyvät sisällöt ja sen jälkeen tulevaisuuteen liittyvät sisällöt.  

 
Tutkimusaineiston teemoittelu eteni isommasta teemasta pienempään. Johtamisen 

alle kuuluvan aineiston ryhmittelin vielä tarkemmin eri johtamisen osa-alueiden 

mukaan: itsensä johtaminen, tiimien ja ihmisten johtaminen, näkemys-, arvo- ja 

brändijohtaminen sekä muutosjohtaminen.  
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Teemoittelin tarkemmin johtamisen ja tulevaisuuden teemojen sisään kuuluvat 

pienemmät teemat sekä liitin teemaa koskevat aineiston ilmaukset teemojen alle 

seuraavan esimerkin mukaisesti:  

• Itsensä johtaminen 
o Johtaminen lähtee minäkuvasta 

§ Minäkuvan selkeyttäminen, itsensä hyväksyminen ja 

kysymysten esittäminen itselle 

• Vuorovaikutus onnistuu paremmin kuin on omaitsensä. 
• Kaikki johtaminen lähtee omasta minäkuvasta. Pitää olla ensin 

sinut itsesi kanssa. 
• Miksi – on työelämän tärkein kysymys… Pitää reflektoida ja 

mennä eteenpäin.  
 

Kaikki esille nousevat teemat nimesin sisältöä kuvaavasti. Laadin johtamisen ja 

tulevaisuuden ympärille visuaalisen käsite- tai miellekartan. Käsitekartta kuvaa teemat 

ja niihin liittyvät merkityssisällöt (Moilanen & Räihä, 56). Ne nostavat esiin teemat, 

joista toimitusjohtajat podcasteissa puhuvat johtamisesta ja tulevaisuudesta sekä 

niihin liittyvät sisällöt. Nämä olen esittänyt kuvina tutkimustulosten raportoinnissa 

yhteydessä. Jokaisen isomman teeman ympärille tein myös oman teemataulukon, 

jotka liitin tulosten raportointiin.  

 

Teemataulukoihin liitin mukaan teemoihin kuuluvia pelkistettyjä ilmauksia suoraan 

aineistosta. Ilmaukset olen pyrkinyt esittämään lyhennettyinä ja yleiskielisinä eli ilman 

täytesanoja. Suorien ilmaisujen käyttäminen edellyttää tutkijalta omaan tekstiin 

sopivan tyylin etsimistä. Tutkimusaineiston arkikielinen teksti on joskus eduksi 

mukauttaa analyysin ja tuotetun tekstin tyyliin sopivaksi. Valitsin tavaksi nostaa 

aineistosta teemoihin sopivia lyhyitä otteita tai sitaatteja. Ne ovat usein teemoittelussa 

mielenkiintoisempi, mutta niiden pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

(Moilanen & Räihä 2010, 65). Esitän aineistosta nostetut toimitusjohtajien ilmaukset 

tekstiin upottamisen sijaan taulukoissa varsinaisen kertomustekstin jälkeen, koska se 

sujuvoittaa tekstin lukemista. Taulukoiden kautta on myös mahdollista päästä kiinni 

analyysin toteutukseen. Otteet toimitusjohtajien ilmaisuista tuovat todellisia puhujia 

esiin ja antavat näin eloa tarinoille ja tuloksille. Ne myös tuovat näkemyksellisyyttä 

esille teemoihin liittyen. Miellekartat ja teemataulukot kokoavat näkyväksi 

kokonaisuudeksi teemat, joista toimitusjohtajat puhuvat. Ne toimivat apuvälineenä 

kokonaiskuvan hahmottamisessa.  
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5 Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä luvussa kerron tutkimukseni tulokset. Alaluvuissa 5.1 ja 5.2 tuon esille sen, mitä 

johtamisesta ja tulevaisuuteen vastaamisesta puhutaan. Esitän lyhyet kuvakset siitä, 

millaisia teemoja tutkimusaineiston analyysissä nousi esille sekä kokonaisuutta 

kuvaavan miellekartan, jossa tulee näkyväksi kaikki kertomuksen keskeiset teemat.  

 

Tulosten alaluvuissa 5.3. ja 5.4 kuvaan toimitusjohtajien podcast-kerronnan kautta 

rakentamani kaksi narratiivia eli kertomusta. Ensimmäinen kertoo johtamisesta. Se on 

toimitusjohtajan näkemyksellistä kerrontaa siitä, mitä hän ajattelee johtamisesta ja, 

millaisia teemoja hän liittää siihen keskeisesti tässä ajassa. Toinen narratiivi kertoo 

siitä, miten tulevaisuuteen vastataan ja, mitkä asiat ovat merkityksellisiä tulevaisuuteen 

suuntaamisen kannalta.  

 
5.1 Johtajat puhuvat itsensä johtamisesta, ihmisten ja tiimien johtamisesta, 
muutosjohtamisesta sekä brändi-, arvo ja näkemysjohtamisesta 
 

Toimitusjohtajat puhuivat itsensä johtamisesta, ihmisten ja tiimien johtamisesta, 

muutosjohtamisesta sekä brändi-, arvo ja näkemysjohtamisesta. Itsensä johtamiseen 

liittyen puhuttiin johtajuuden kytkeytymisestä johtajan minäkuvaan, tavoitteellisuuteen 

ja oppimiseen. Ihmisten ja tiimien johtamiseen liitettiin teemat vuorovaikutus ja 

kiinnostuneisuuden osoittaminen muille sekä yksilöiden ja tiimien menestymisen 

mahdollistaminen. Vuorovaikutukseen ja kiinnostuneisuuden teeman alla puhuttiin 

muiden viisauden näkemisestä, kuuntelemisesta, näkemyksistä, sanoman 

välittämisestä ja tilan luomisesta vuorovaikutukselle. Menestymisen mahdollistamisen 

teeman alla puhuttiin kannustamisesta, tuloksellisesta tiimityöstä, ihmis- ja 

kontekstisidonnaisuudesta, luottamuksesta, innostamisesta ja palautteen 

antamisesta.  

 

Toimitusjohtajat puhuivat muutoksen johtamisesta. Sen alle teemoina nousivat 

muutoksen sanoman välittäminen, suunnistaminen, kakkien osallisuus sekä vision 

perustelu ja tulevaisuuteen suuntaaminen. Sanoman välittämisen teemaan liittyen 

puhuttiin avoimesta vuorovaikutuksesta. Suunnistamiseen kytkeytyvät muutoksen 

suunnan selvittäminen ja suunnittelu sekä isomman kuvan tarkastelu. Osallisuuden 

teemaan alla puhuttiin kulttuurin muutoksesta, oppimisesta ja asiakkaiden ehdoilla 
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tekemisestä. Vision perusteluun ja tulevaisuuteen suuntaaminen pitää sisällään 

merkityksellisyyden vahvistamisen sekä näyttöjen ja tulosten näkyväksi tekemisen. 

Yksi toimitusjohtajien puheissa esille nouseva teema oli näkemys-, arvo- ja 

brändijohtaminen. Siihen liittyen puhuttiin merkityksellisyyden vahvistamisesta ja 

vastuullisuudesta laajemmassa kuvassa. Tämän teeman sisälle kuuluvat kantaa 

ottaminen ja arvojen mukainen toiminta.  

 

Toimitusjohtajien tuottamien kertomuksien kautta rakentui narratiivi johtamisesta, joka 

lähtee hyvästä minäkuvasta ja on vuorovaikutusta sekä merkitysten avulla 

kannustamista muutoksessa. Seuraava kuva on miellekartta niistä teemoista, jotka 

nousivat analyysissä esille.  

 

 

 
  

 
 
 
  

Kuva 3 Johtamisen teemat 
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5.2 Johtajat puhuvat muutoksesta, uusiutumisesta, inhimillisyydestä, 
yhteiskuntavastuusta, ekologisista arvoista ja toiminnasta  
 

Toimitusjohtajat puhuivat tulevaisuuteen liittyen muutoksesta, uusiutumisesta ja 

inhimillisyydestä. Näihin teemoihin kytkeytyvät teemat organisaation kehittyminen ja 

jatkuvuus, ihmisille tekeminen, digitalisaatio ja data sekä ennakoiminen, systeemisyys 

ja toivon näkökulma. Toisena isona teemana tulevaisuuspuheesta nousi 

yhteiskuntavastuu sekä ekologiset arvot ja toiminta. Tähän liittyen puhuttiin 

ympäristökysymyksistä ja terveellisyyden vaatimuksiin vastaamisesta, Suomen ja 

koko maailman tulevaisuuteen vaikuttamisesta sekä kestävyydestä. Yksittäisistä 

teemoista eniten puhuttiin kehittymisestä ja ympäristökysymyksiin vastaamisesta.  

 

Toimitusjohtajien tuottamien kertomuksien kautta rakentui narratiivi: tulevaisuutta on 

ihmislähtöinen, kehittyvä ja vastuullinen toiminta paremman elämän aikaan 

saamiseksi. Siinä puhutaan yrityksen toiminnasta, jolla vastataan tulevaisuuden 

haasteisiin. Seuraava kuva on miellekartta niistä teemoista, jotka nousivat analyysissä 

esille. 

 

 
Kuva 4  Organisaatioiden tulevaisuuden teemat 
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5.3 Johtaminen lähtee hyvästä minäkuvasta ja se on avointa vuorovaikutusta 
sekä merkitysten avulla kannustamista muutoksessa  
 

Seuraavaksi esitän johtamisen narratiivin eli tutkimusaineiston pohjalta uudelleen 

kirjoitetun kertomuksen johtamisesta tässä ajassa. Se rakentuu toimitusjohtajien 

puheesta nousevien teemojen ympärille. Narratiivi on yksi totuus johtamisen trendistä 

ja siitä, mitä pidetään merkityksellisenä johtamiselle. Tässä narratiivissa juonena 

kulkee ihmisille ja ihmisten eteen tekeminen.  
 
5.3.1 Johtaminen lähtee minäkuvasta 
 

Johtaminen lähtee johtajan hyvästä minäkuvasta ja varmuudesta johtaa omana 

itsenään, juuri sellaisena kuin oma persoona aidosti on. Johtaminen perustuu hyvään 

tietoisuuteen omasta minuudesta ja se edellyttää kykyä nähdä se, millainen itse on 

ihmisenä. Johtaminen edellyttää hyvää itsetuntoa, luottamusta ja varmuutta myös 

vaikeissa paikoissa. Työuralla eri tehtävissä kartutettu elämänkokemus auttaa 

vahvistamaan itsevarmuutta. Johtajan tulee olla hyvin tietoinen omasta osaamisestaan 

ja kertoa avoimesti myös siitä, mitä ei osaa. Hyvä itsetunto ja oman minäkuvan 

sisäistäminen auttavat osaavien ja älykkäiden alaisten kanssa työskennellessä, 

epäonnistumisista oppimisessa ja eteenpäin pääsemisessä. Hyvä johtajuus edellyttää 

myös jatkuvaa oman työn arviointia ja reflektointia. Johtajan on löydettävä itsestään 

ymmärrys sille, miksi asiat tapahtuvat tai tapahtuivat ja sen pohjalta näky siihen, mikä 

on suunta eteenpäin. 

 

Organisaation eteenpäin suuntaava ja tavoitteellinen tekeminen näkyy myös 

johtajuudessa. Johtajalta edellytetään inspiraatiota ja uskallusta haastaa itseään sekä 

asettaa tavoitteita. Johtajan pitää pystyä tavoittelemaan aina jotakin enemmän, eikä 

menemään helpoimman kautta eteenpäin. Omia tavoitteita on mietittävä aktiivisesti, 

jotta johtajalle itselleen kirkastuu se, mitä omassa tehtävässään haluaa pidemmällä 

tähtäimellä saavuttaa. Tavoitteisiin suuntaavan tekemisen konkretisointi vaatii 

kyvykkyyttä, joten johtamista ja omaa johtajuutta pitää myös kehittää tavoitteellisesti.  

Johtajan oma intohimoisuus on tärkeää, jotta voit johtaa ihmisten innostuneisuutta 

kohti tulosta ja onnistumista. Innostuminen edellyttää kiinnostuneisuuden ja oman 

tavoitteellisuuden ylläpitämistä.  
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Oppiminen on kaiken kehittymisen ytimessä. Työ ja muutos pakottavat organisaatioita 

oppiminaan joka päivä, jotta muutoksessa pysytään mukana. Tuttuja ja jokapäiväisiä 

asioita on hyvä miettiä tuorein silmin ja toisin tekemisen valossa. Vain oman tekemisen 

ja alan tarkastelu ei ole riittävää oppimiselle, vaan maailmaa on katsottava laajasti. 

Organisaation uudistuminen ja kehityksessä mukana pysyminen vaatii johtajan, joka 

myös itse oppii ja uudistuu tai muuten jämähdetään paikoilleen. Oppimisen kannalta 

merkityksellistä on se, että johtaja reflektoi koko ajan omaa tekemistään ja sitä, miten 

oma johtajuus tukee organisaation edistymistä. Johtajan rohkeus heittäytyä ja hypätä 

uusiin haasteisiin on johtajuutta kasvattavaa. Oppimista tapahtuu erilaisten tehtävien, 

uralla etenemisten ja uusien haasteiden vastaanottamisen kautta. Tämä auttaa myös 

siinä, että johtaja pystyy tuomaan uudessa tehtävässään erilaisia näkökulmia ja ideoita 

esille, jotka hyödyttävät organisaatiota.   

 
 

 

Itsensä johtaminen  
Johtaminen lähtee minäkuvasta 

Minäkuvan 
selkeyttäminen, 
itsensä 
hyväksyminen ja 
kysymysten 
esittäminen 
itselle 
 

• Vuorovaikutus onnistuu paremmin kuin on oma itsensä. 
• Kaikki johtaminen lähtee omasta minäkuvasta. Pitää olla ensin sinut itsesi kanssa.   
• Armollisuus itselle vaatii suhteellisen hyvää itsetuntoa.  
• Hyvät johtajat eivät enää teeskentele osaavansa, vaan kertovat, mitä eivät osaa. 
• Miksi – on työelämän tärkein kysymys… Pitää reflektoida ja mennä eteenpäin.  
• Oma resilienssi ja kimmoisuus on tärkeää, jos haluaa menestyä.  
• Minkälaisessa roolissa itse on muutoksen äärellä? 

Omien 
tavoitteiden 
kirkastaminen ja 
inspiroituminen 
 

• Ei pidä mennä siletä, missä aita on matalin.  
• Pitää olla riittävän inspiroitunut ja uskaltaa, uskaltaa haastaa ja asettaa tavoitteita.  
• Mitä itse haluat olla 5 vuoden päässä ja mitä haluat saavuttaa nykyisessä tehtävässäsi?  
• Kun osaa johtaa itseään, valitsee ympärilleen itseään parempia ihmisiä.  
• Jollet pysty innostumaan siitä mitä teet, miksi teet. Innostuksen pitää tulla lävitse. 

Oppiminen ja 
uudistuminen 
joka päivä 
 

• Oppinut tosi paljon tekemällä erilaisia asioita. Kun tekee monenlaisia juttuja, uskallus kehittyy ottaa 
uusia haasteita vastaan.  

• Kehityt kun pistetään kiehumaan erilaisiin liemiin… Pitää oikeasti miettiä, miten tulet paremmaksi 
ihmisten johtamisessa, koska siitähän siinä on kysymys. 

• Olen pystynyt tuomaan uutta näkökantaa, kun vaihtanut alaa. Pystynyt antamaan uusia näkökantoja 
ideoita, kun ne, jotka ovat olleet alalla pitkään.  

• Joka päivä pitää oppia asioita, joka päivä on asioita, joita ei vielä tiedä tai osaa.  
• Toimialan muutosvauhti on saanut pysymään alalla. Transformaation syövereihin joutuminen ja 

vanhasta maailmasta uuteen maailmaan yrityksen vieminen. Joka päivä pitää oppia jotakin uutta, 
jotta pysyy kelkassa mukana. 

• Ajankohtaisten asioiden opiskelu ja lähitulevaisuuteen kuuluvien asioiden opiskelu pala palalta. 
Työn ohessa oppiminen on keskeisin juttu. Maailmalta haetaan myös oppia. Maailman katsominen 
365 astetta. Maailma muuttuu aika paljon eri aloilla, eikä ole osannut ajatella, ennen kuin näkee.   

• Pitää muistuttaa itseä, että pitää oppia koko ajan. Jos tämä olisi ensimmäinen päivä tässä 
yrityksessä, mitä tekisin toisin. Varo jäämästä kiskoille. Miltä homma näyttäisi, jos olisinkin uusi 
toimitusjohtaja tässä yrityksessä?  

 
 
 
  

Taulukko 3 Itsenä johtamisen teemat ja otteita aineistosta 
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5.3.2 Vuorovaikutusta ja kiinnostuneisuuden osoittamista ihmisille  
 

Tänä päivän johtaja ei ole se, joka tietää ja osaa kaiken, vaan hän näkee ja tunnustaa 

avoimesti muiden viisauden. Eri tasoilla olevien ihmisten osaamiseen luottavan 

organisaation rakenne on matala ja suunnittelu sekä päätöksen teko tapahtuu siellä, 

missä tiedetään ja osataan parhaiten.  Ihmisten tietämys ja osaaminen otetaan 

käyttöön luomalla kulttuuria, jossa osoitetaan kiinnostuneisuutta ihmisten mielipiteille 

ja näkökulmille sekä kannustaa aktiivisesti niiden esiin tuomiseen. Tässä 

merkityksellistä on se, että johtaja kohtaa ihmisiä yksilöinä, etsii heidän avullaan myös 

vastauksia ja ohjausta yhteiseen suuntaan sekä tavoitteisiin. Kiinnostuneisuuden 

osoittaminen ja yksilöihin suuntautuminen vahvistavat avoimutta, yksilöiden palautteen 

ja tavoitteiden merkitystä sekä tiimien vastuullisuutta. Johtamisen ihmislähtöisyys ja 

avoimuus rakentavat luottamusta, joka on perusta johtamiselle ja koko organisaation 

toiminnalle. Luottamus ja luottamuksen rakentaminen perustuvat hyvään 

vuorovaikutukseen, arvostamiseen ja rehellisyyteen. On hyvä muistaa, että toimivat 

ihmisten väliset suhteet perustuvat molemmin puoliselle luottamukselle.  

 

Organisaation asiantuntijuus on ihmisissä, joten sekä ihmisten että organisaation 

kuunteleminen ja vuorovaikutteisuuden ymmärtäminen on oleellista.  Herkällä korvalla 

kuuntelu ja kysymysten esittäminen ovat johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. Avoin 

vuorovaikutteisuus edellyttää johtajalta inhimillisiä taitoja, kuten arvostamista, 

tunneälykkyyttä ja kykyä asettua toisen asemaan. Organisaatiossa vuorovaikutukselle 

on luotava tilaa ja tilanteita. Se on oleellista myös innovatiivisuuden kannalta, sillä uutta 

syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ryhmässä. Täysin uutta syntyy 

konfliktin kautta, joten kriittisyydelle ja eri ihmisten tosipuheelle on myös annettava tilaa 

sekä ymmärrystä. Johtajan tulee myös kuulla palautetta omasta toiminnastaan.  

Viestintä edellyttää johdolta harkitsevuutta. Viestien läpimenemiseen tarvitaan toistoa 

ja asian ymmärrettäväksi tekemistä kaikkien näkökulmasta.  Viestinnässä on oleellista, 

että se tavoittaa koko organisaation, eikä kenellekään tule siitä väärin ymmärryksiä. 

Viestintä vaatii opettelua ja informaation oikealaista esiin tuomista. Asioita ei saa 

piilotella, vaan informaatio on osattava valita kohteen mukaan oikein. Ihmisille on 

kerrottava ja näytettävä, mihin ollaan menossa. Johtajan viestinnän suunnittelun 

merkitys korostuu organisaatioissa, joissa alaisia on paljon.  
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5.3.3 Yksilöiden ja tiimien menestymisen mahdollistamista 
 

Organisaatio on alusta yksilöiden suoriutumiselle ja menestymiselle. Johtamisen 

pääasiallisena tarkoituksena on poistaa esteitä motivoituneiden ihmisten edestä ja 

auttaa haluttuun lopputulokseen pääsemisessä. Johtamisessa on keskityttävä siihen, 

miten asiantuntijoista saadaan parasta irti. Johtaja fasilitoi ja sparraa ihmisiä parhaisiin 

suorituksiin, joista he voivat olla itse ylpeitä. Ihmisten on saatava olla työssään hyviä, 

innostuneita ja tavoitteellisia sekä kehittyä urallaan. Organisaation menestyminen on 

ihmisten innostuneisuuden varassa. Johtajasta ulospäin huokuva into ja 

kiinnostuneisuus toimii koko organisaation innostamisessa. Innostuneisuudella on 

yhteys henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Ihmisten innostuneisuuden 

käyttäminen hyväksi ideoiden tuottamisessa vaatii johtajalta innovatiivisuutta 

edistävän kulttuurin rakentamista.  

Organisaation oppiminen rakentuu ihmisten henkilökohtaiselle oppimiselle, tiimin 

yhteistyölle ja yhteen pelaamiselle. Johtaja keskittyy hyvän tiimin rakentamiseen, jotta 

siitä saadaan parasta irti. Tiimien tuloksellisessa työskentelyssä erilaiset persoonat ja 

osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Yksilöiden epätäydellisyys täydentyy tiimissä, 

jossa on erilaista osaamista, vahvuuksia ja heikkouksia. Hyvässä tiimissä jokainen saa 

olla oma itsensä, mutta tiimi on yhdessä tavoitteellinen, vastuuta ottava ja tiimiläisten 

kesken vallitsee luottamus toisiin. Johtajan tärkeä tehtävä on tunnistaa yksilöiden 

osaamista, henkilökohtaisia tavoitteita ja avartaa omaa näkemystään siitä, millaiseen 

suoriutumiseen yksilöt voisivat pystyä. Erilaiset persoonat tarvitsevat eri typpistä 

johtajuutta ja tukea omaan työhönsä, mikä johtajan tulee tiedostaa omassa 

toiminnassaan. Johtaminen on vahvasti konteksti- ja ihmissidonnaista ja se muotoutuu 

erilaisten tilanteiden sekä ihmisten mukaan. Johtaminen on muutoksessa myös uusien 

sukuolvien myötä.  

Palautteen antaminen kehittää ja kannustaa tiimien sekä yksilöiden ohella koko 

organisaatiota. On tärkeä arvioida eri näkökulmista tiimien ja yksilöiden tuloksia, mutta 

myös sitä, miten asiat on saatu aikaan toiminnan ja käyttäytymisen tasolla. Palautteen 

antaminen on osa johtamista ja johtajan tehtävä on vahvistaa organisaation 

palautekulttuuria. Palautteen antaminen ja kannustaminen on taito, jota johtajan tulisi 

aktiivisesti myös kehittää.  
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Tiimien ja ihmisten johtaminen 
Vuorovaikutus ja kiinnostuneisuuden osoittaminen ihmisille 

Kiinnostuneisuus 
näkemyksille 
 

• Opit paljon enemmän muita, kun he uskaltavat olla avoimia, kertoa mielipiteensä ja 
näkemyksensä. 

• Mitään ei voi kehittää, jos ei tiedä, mikä on pielessä. 
• Tarvitaan äärimmäistä avoimuutta.    

Tilaa ja tilanteita 
vuorovaikutukselle 
 

• Luovuus vaatii tilaa. 
• Oikeasti uutta syntyy vuorovaikutuksessa ja ryhmässä, ja sille pitää olla tilaa.   
• Kokonaan uutta, syntyy konfliktin kautta.  

Kuunteleminen 
herkällä korvalla 
 

• Kuunteleminen on yksi johtajan tärkein ominaisuus. On tärkeä kuunnella ihmisiä ja 
organisaatiota.  

• Miten ihminen voi ja miten asiat sujuvat? Herkällä korvalla kuuleminen esimiehen tasolta on 
tärkeää.  

Sanoman 
ymmärrettävä 
välittäminen 
 

• Viestintä ja vietin läpivieminen on iso ja merkityksellinen asia 
• Jotta viesti saadaan läpi, tarvitaan toistoa.  
• Eri näkökulmista asian esiin tuominen, jotta se tavoittaa koko organisaation.  
• Viestin yksinkertaistaminen ja selventäminen on tärkeää. 
 

Viisauden 
näkeminen 
 

• Päätösvalta ja päätöksenteko kyky vietävä niin alas kuin vain mahdollista, jotta voidaan olla 
ketteriä. Viisaus ei ole johdossa.  

• Johtamista tulee myös alhaalta ja sivuilta. 

Yksilöiden ja tiimien menestymisen mahdollistaminen 
Johtajuudella 
kannustetaan 
tavoitteisiin 
 

• Johtaminen ketterässä toimintatavassa on sparrausta ja esteiden poistamista. 
• Johtajana olet fasilitoimassa ihmisiä huippusuoritukseen. 
• Tärkein tehtävä on mahdollistaa, että ihmiset saavat tehdä niitä asioita, missä he ovat hyviä, 

kasvaa ja kehittyä.  
• Johtaja kannustaa sinua kohti sinun omia unelmiasi.   
• Toimitusjohtajan työ on isoin palveluammatti.   
• Organisaatio on vain alusta ihmisen suoriutumiselle ja menestymiselle.  

Johtaminen on 
konteksti- ja 
ihmissidonnaista 
 

• Erilaiset ihmiset ja erilaiset tilanteet vaativat erilaista johtamista.  
• Ihmiset motivoituvat erilaisista asioista ja kaipaavat erilaista tukea.  
• Milleniaaleille ja joka sukupolville puhutaan eri tavalla. Johtaminen on isossa muutoksessa.  
• Ihmiset ovat aidosti erilaisia, heitä ei voi johtaa niin kuin itseäni johtaisin. 

Tiimityöllä tehdään 
tulosta  
 

• Tiimin merkitys kaikilla tasoilla on aivan valtava.  
• Erityyppiset ihmiset täydentävät toistensa osaamisia ja persoonallisuuksia. Kukaan ei ole 

täydellinen, mutta tiimi voi olla.  
• Luottamus tosia tärkeätä ja psykologinen turvallisuus, että jokainen voi olla oma itsensä 

vahvuuksineen ja myös puutteineen. 
• Ihmiset oppivat, jos heille annetaan mahdollisuus siihen.  

Innostamisen 
kulttuuria on 
ylläpidettävä 

• Ennen kaikkea innovoinnin kulttuuri pitää luoda, että jatkuvasti kehitetään ja viedään eteenpäin. 
• Kaikki on ihmisten innostumisen varassa.  

Palautteen 
antaminen kehittää  
 

• Reaaliaikaisen palautteen antaminen puolin ja toisin auttaa kehittymään ihmisenä ja 
ammattilaisena.   

• Reflektointikyky, tiimien ja yksilöiden, on keskeistä.   
• Kriittinen tai korjaava palaute pitäisi antaa lähellä sattunutta vahinkoa tai puutteellista tekemistä, 

jotta sen voi ottaa suoraan puheeksi.  
• Pitäisi viljellä positiivista palautetta. Opetella ottamaan sitä vastaan myös. Mitä olen tehnyt oikein 

ja miltä se näyttää toisen silmissä?  
Luottamus on 
kehittymisen ydin 

• Luoda ilmapiriä, missä ihmiset uskaltavat kokeilla ja oppia virheistä. 
• Luottamus syntyy vuorovaikutuksesta. Ymmärrä ennen kuin haluat tulla ymmärretyksi.  
• Kiinnittyminen työhön, motivaatio ja työn imu, liittyvät huomattavasti siihen, onko 

luottamuksellinen suhde omaan esimieheen  
• Luottamus toisiimme ja toisten arvostaminen on kaiken kehittymisen ydin.  
• Johtaminen laajemmassa ympäristössä rakentuu luottamuksen varaan. Se rakennetaan 

avoimuudella, rehellisyydellä ja kommunikaatiolla.  

Taulukko 4 Tiimien ja ihmisten johtamisen teemat ja otteita aineistosta 
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5.3.4 Merkityksellisyyden vahvistamista ja vastuullisuutta laajemmassa kuvassa 
 

Johtaminen on merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamista ihmisissä. Johtajan 

tehtävä on liittää tekemisen laajempaan kokonaisuuteen ja sanoittaa aktiiviesti uusia 

näkökulmia työntekijöilleen organisaation tulevaisuuskuvan kautta. Myös oman 

myönteisen tulevaisuusajattelun vahvistaminen on tärkeää, etenkin vaikeissa hetkissä. 

Näkemyksellisyyttä on tuotava esille myös laajemmassa kuvassa. Organisaatiot 

ottavat vastuuta koko yhteiskunnan menestymisestä. Tämän päivän johtamiseen 

kuuluu julkinen kantaa ottaminen ja omien näkemysten esiin tuominen. Johtajien 

tehtävä on näyttää tulevaisuuden suuntaa ja kertoa visioistaan. Julliseen 

näkemyksellisyyteen kietoutuu myös aina kriittinen puoli, koska jokainen kuulija 

tulkitsee asioita omasta näkökulmastaan.   

Välittäminen, kunnioittaminen ja osallisuus näkyvät hyvän organisaation kaikessa 

toiminnassa. Inhimillisyys ja kunnioittaminen ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia arvoja. 

Arvomaailman tulee olla sopusoinnussa yksilöiden omien arvojen kanssa, sillä se 

sitouttaa ja motivoi työssä. Arvot eivät ole vain sanahelinää. Arvojen tulee olla 

organisaation konkreettista toimintaa kuvaavia, tarkoituksen mukaisia ja niiden tulee 

näkyä käyttäytymisen tasolla. Johtaminen on johtajan omiin ja yrityksen arvoihin 

pohjautuvaa.  

Brändillä johtaminen vaatii johtajalta oppimista ja se lähtee asiakaskokemuksen 

ymmärtämisestä. Brändin rakentamisessa tarvitaan mielikuvien luomista ja tien 

rakentamista ihmisten sydämiin. Ihmisten tekevät valintoja entistä enemmän myös 

yrityksen toimintaan ja arvomaailmaan perustuen, joten on tärkeä myös tuoda esille 

näkemyksiä ja mielipiteitä tämän yhteyden löytymiseksi. Yrityksen tulee huokua arvoja, 

aitoutta ja tehdä jotakin uniikkia, mitä kukaan muu ei tee ja lunastaa lupauksia. Brändi 

ja arvomaailma vaikuttaa myös yrityksen työnantajamielikuvaan. On tärkeä tarkastella 

sitä myös rekrytoinnin näkökulmasta, jotta jatkossakin saadaan houkuteltua osaavia 

työntekijöitä.   
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Näkemys-, arvo- ja brändijohtaminen 
Merkityksellisyyden vahvistamista ja vastuullisuutta laajemmassa kuvassa 

Kantaa 
ottaminen 
 
 

• Pitää ottaa kantaa. On menossa aktivistijohtajuuden aika.  
• Johtajan halutaan ottavan kantaa jopa globaaleihin ja maailmaan liittyviin teemoihin. Meillä on isompi 

vastuu kuin vain omassa bisneksessä onnistuminen.  
• Pitää uskaltaa olla brändinä jotakin mieltä jostakin itselle tärkeästä asiasta.  
• Vastuullisuuden yksi tärkeä muoto on se, että pitää aina pysytä kertomaan miksi tehdään ja miksi 

pyritään vaikuttamaan.  
• Mediajulkisuus on jonkinlainen diili. Saat vaikutusvallan ja myönteisen näkyvyyden, pitää sisällään, että 

voi tulla myös kielteistä.  
Arvojen 
mukainen 
toiminta 
 

• Välittäminen on arvoissa ja se näkyy voimakkaasti ihmisten välisessä toiminnassa.    
• Arvopohjainen johtaminen on hyvin pitkälti ihmisten kunnioittamista. 
• Arvoissa ei ole merkitystä, jos ne eivät muutu käyttäytymiseksi. Arvoihin pitää pystyä samaistumaan ja 

ymmärtämään ne omassa toiminnassa.   
• Vuosien varrella vahvistunut arvot ja ihmiskäsitys yrityksestä. Halusin tehdä töitä yrityksessä, jonka 

arvomaailma sopii omaan ja, jossa työntekijöihin panostetaan.  
• Yrityksen arvot ja lämminhenkisyys tulivat vastaan joka paikassa. Sitä kautta parasta on tehdä töitä 

innostuneiden ja motivoituneiden ihmisten kanssa. 
Mielikuvien 
maalaaminen 
 

• Brändillä johtaminen on tärkeä oppi. Mitä tehdään, miten tehdään ja millä tyylillä?    
• Lähtee liikkeelle siitä, että oikeasti ymmärretään ja panostetaan kuluttujakokemukseen.   
• Brändiä ei rakenneta vain rationaalisella argumentoinnilla. Brändi rakentaa mielikuvaa ja maailmaa.    
• Mihin uskotaan tulevaisuudessakin, on brändeihin ja siihen mitä ne edustavat.  
• Meidän pitäisi enemmän miettiä brändiä ja markkinointia, eikä vain hyvyyttä.  
• Uusien sukupolvien arvot ovat muuttuneet. Työnantajamielikuvalla on iso merkitys.  
• Toimitusjohtaja vastaa brändistä ja sen muodostumisesta  

 
 
 
5.3.5 Muutoksen sanoman välittäminen 
 

Muutoksen johtaminen on osa johtamisen arkea. Viestintä ja dialogisuus liittyvät 

oleellisesti muutoksen johtamiseen, sillä muutoksen sanoma välitetään niiden avulla. 

Muutoksen johtamisessa tarvitaan avoin ympäristö säännöllisen palautteen 

antamiselle ja keräämiselle, jotta varmistetaan koko ajan oikeaan suuntaan 

menemistä. Johtajien tulee keskittyä siihen, että muutoksen sanoma tulee 

ymmärretyksi, sillä mitään viestintään ja viestiin liittyvää ei saa ottaa itsestään 

selvyytenä. Johdonmukaisuus, avoimuus ja puhuminen ovat tärkeä osa muutoksen 

fasilitoitumista. Ihmiset haluavat tietää, millainen vaikutus muutoksella tulee olemaan 

ja sitä näkyä on pystyttävä kuvittamaan ihmislähtöisesti kommunikoimalla ja aikaa 

käyttäen. Muutoksen ja siinä mukana olemisen merkitystä on viestittävä paljon omaa 

organisaatiotakin laajemmassa kuvassa sekä oman organisaation sisällä ihmisille että 

myös ulospäin organisaatiosta.  
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5.3.6 Muutoksessa suunnistaminen 
 

Johtaja varmistaa oikean suunnan muutoksessa. Muutosjohtaminen perustuu 

suunnitelmaan, joka on rakennettu realistisen tilannekuvan pohjalta. Muutoksen 

suunnittelu on kokonaisvaltainen kokonaisuus, jossa perustellaan uudistumisen 

tärkeys ja tarve. Muutoksen suunnittelu lähtee kilpailuedun kirkastamisesta ja myös 

globaalisti. Asioita tulee tarkastella aina isommassa kuvassa, ulos ja sisälle päin. Sen 

lisäksi on tärkeä tarkastella trendejä ja sitä, mitä ajassa tapahtuu, miten kuluttajien 

tarpeet muuttuvat ja, millaisia ilmiöitä on nousussa. Perinteisestä vuosisuunnittelusta 

on tullut tehotonta muutokseen sopeutumisessa, sillä maailman muutos on niin 

nopeaa. Johdon on seurattava reaaliajassa sitä, missä mennään ja mietittävä, mitä 

muutoksia kulloisenkin tiedon valossa olisi tehtävä. Kaikkien on oltava valmiita 

muuttumaan maailman muutoksessa, sillä mitään yksittäisiä ratkaisuja ei ole 

olemassa, vaan myös johtamisen, talousjärjestelmän ja henkilöstöhallinnon on 

kehityttävä tukemaan muutoksen onnistumista. Muutoksen johtaminen tänä päivänä 

edellyttää myös teknisten ja inhimillisten systeemien ymmärtämistä. 

 

5.3.7 Kaikkien osallistaminen muutoksessa 
 

Muutosjohtaminen on aina myös kulttuurinmuutostyötä ja toimintakulttuurin muutosta, 

jossa asiantuntijat ja asiakkaat ovat keskiössä. Palveluita ja myös muutosta tehdään 

asiakkaisiin samaistumalla ja heidän ehdoillaan, sillä ilman asiakkaita ei ole toimintaa. 

Muutosta on vietävä eteenpäin asiakkaiden kanssa ja asiakaslähtöisellä visiolla. 

Asiakaslähtöisyyden ohella työntekijöiden osallisuus on avain muutoksen 

onnistumiselle. Ihmiset pitää ottaa ja aktivoida mukaan muutoksen suunnitteluun, sillä 
mitkään isot muutokset eivät tapahdu toimitusjohtajan tai johtoryhmän kesken. On 

myös muistettava, että haluttuun muutokseen päästään paljon nopeammin, kun 

ihmiset saadaan aktivoitua siihen mukaan. Muutoksessa on tärkeää antaa tilaa ja 

vapautta tiimeille toimia, joissa yksilöt saavat paremmin mahdollisuuksia vaikuttaa.  

Organisaation tyytyväisyydellä on merkitystä, sillä se kuvaa organisaation ja tiimien 

vahvuutta haastavissa tilanteissa.  Tiimien ja yksilöiden markkina-arvosta tulee myös 

pitää huolta. 
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Muutosprosessi on samalla koko organisaation oppimisprosessi, mutta myös jokaisen 

yksilön henkilökohtainen oppimisprosessi. Muutoksen toteuttamiseen ja eteenpäin 

viemiseen organisaatiossa kytkeytyy aina myös organisaation ja yksilöiden oppiminen, 

joten eri tasoisten oppimistavoitteiden miettiminen on merkityksellistä, sillä tulevaisuus 

edellyttää uuden omaksumista. On hyvä muistaa, että ihmiset ovat perusluonteeltaan 

kyvykkäitä muuntautumaan, selviytymään ja oppimaan uutta.  

 

5.3.8 Vision perustelu ja tulevaisuuteen suuntaaminen 
 

Muutoksen onnistumisen kannalta tärkeimpiä taitoja on muutoksen uskottava 

perusteleminen. Johtajan on onnistuttava sanoittamaan muutoksen tarve ja suunta 

ihmisille ymmärrettävästi ja niin, että muutkin kuin vain hän itse uskovat sen. 

Työntekijöille on maalattava tulevaisuuskuvaa vaikeiden aikojen ylitse, innostettava ja 

rakennettava pitkäjänteisesti vahvaa uskoa yhteiseen visioon. Tässä työssä johtaja 

käyttää tarinankerrontaa ja valtaa, joka on voima saada asioita toivottuun suuntaan 

vaikuttamisen dialogisen prosessin kautta.  

 
Täytyy muistaa, että muutoksessa ei tule kumarrella historiaa, sillä toimintojen on 

kehityttävä. Johtaja puhaltaa muutokseen eteenpäin työntävää voimaa. Muutokset 

itsessään voivat olla aikaa vieviä ja pitkiä prosesseja, joten johtamisessa on pyrittävä 

tuomaan koko ajan nopeita näyttöjä ja tuloksia esille, jotta muutos pysyy aktiivisena ja 

ihmisten motivaatio ei siihen katoa. Myös pienempien tulosten aikaansaaminen ja 

näkyväksi tekeminen on merkityksellistä isossa kokonaisuudessa, sillä se ruokkii 

ihmisten innostuneisuutta ja halua olla mukana muutoksessa.    

 

  



59 
 

 
 

Muutosjohtaminen 
Muutoksen sanoman välittäminen 

Avoin 
vuorovaikutus 
 

• Viestintä ja henkilöstön osaaminen on tärkeää siinä kohtaa, kun ihmisille kerrotaan asioita silloin, 
kun tehdään valtavaa transformaatiota.  

• Dialogi ja avoin ympäristö palautteen antamiselle.  
• Ei saa olettaa, että ymmärretään ja asiat ovat itsestään selviä.  
• Ihmiset haluavat kuulla, mikä tulee muuttumaan ja mitä selkeämmin niitä asioita pystytään 

kommunikoimaan ja kohtelemaan ihmisiä älykkäinä, on oleellista.  
• Ei riitä, että tehdään asia juridisesti oikein vaan pitäisi miettiä, mitkä asiat näyttävät ulospäin.  
• Jos olet johdonmukainen ja puhut samoista asioista, muutosprosessi fasilitoituu sitä kautta.  

Muutoksessa suunnistaminen 
Muutoksen 
suunnan 
selvittäminen ja 
ajassa elävä 
suunnittelu  
 

• Tärkeää, että kaikki kokevat, että mennään oikeaan suuntaan. 
• Ensin katsottiin ulospäin ja sitten sisälle laajan johtoryhmän kanssa. 
• Rullaava strategiaprosessi  
• Pitää päästä toimintamalliin, jossa sopeudutaan ympäristön muutokseen.  
• Pystytään ketterästi muuntautumaan. 

Ison kuvan ja 
tulevaisuuden 
näkeminen 

• Asioita pitää katsoa isommassa kuvassa.    
• Mikä on meidän kilpailuetumme ja myös globaalisti? Trendit, mitä tapahtuu?  
• Mitä isossa kuvassa yritetään tehdä?  
• Millä tavalla kuluttajien tarpeet muuttuvat?  
• Muutoksen ja transformaation johtaminen on sitä, että ymmärtää, pelkästään tekniset, vaan 

ihmisten systeemit.  
• Seurataan kokoa ajan missä maailma menee. Missä olemme linjassa ja mitä pitää tehdä 

eteenpäin menemiseksi? 

Kaikkien osallistaminen muutoksessa 
Kulttuurin muutos 
ihmisten kanssa 
 

• Henkilöstö on kaikkien tärkein ottaa mukaan suunnitteluun, kun asioita viedään eteenpäin. Ketterä 
toimintamalli ei tule ylhäältä alaspäin.  

• Mitä suuremmassa määrin kulttuurimuutos, toimintakulttuurin muutos.  
• Pidetään huolta, että tiimeissä yksilöt ovat markkinoilla kilpailukykyisiä.  
• Matka muutospisteestä haluttuun muutokseen on paljon nopeampi, kun saa koko henkilökunnan 

mukaan. 
Asiakkaiden 
ehdoilla 
 

• Pystymme helposti samaistumaan asiakkaaseen. Kaikki palvelut on tehty asiakkaan ehdoilla.  
• Parhaita ohjelmia ja sisällön perusjuttu pitää olla, mitä kautta saada yleisöä, kontaktipintaa ja 

luottamusta.  
• Meillä on asiakasvisio 
• Henkilökohtaisuus ja digitaalisuus ovat tasapainossa.   

Oppiminen 
muutoksessa 
 

• Organisatorinen oppiminen yksilötasolle asti. Tulostavoitteiden, kovien tulostavoitteiden lisäksi 
kaikilla oppimistavoitteet.  

• Varmistamalla resurssit oppimiseen ja uuden omaksumiseen.  

Vision perustelu ja tulevaisuuteen suuntaaminen 
Tulevaisuuskuvan 
ja muutoksen 
merkityksen 
vahvistaminen 
 

• Tärkeimpiä asioita muutoksen onnistumisessa on se, että pystyy tunnistamaan ja uskottavalla 
tavalla perustelemaan muille, miksi muutos tarvitaan ja miksi pitää muuttua ja mikä ajaa meitä. 

• Muutkin pitää saada tuntemaan sama palo.  
• Pitää uskoa visioon, ja viedä asioita määrätietoisesti läpi.  
• Työntekijöille pitää yrittää maalata kuvaa vaikeiden aikojen taakse. 
• Strategia on liian isokin sana. Suunnan näyttämistä. Pieniä ja isoja asioita, mihin pitää ottaa 

kantaa. Henkilökunnan innostamista.  
• Kaikkein tärkein on ajatteluun vaikuttamisen prosessi ja se on aika dialoginen prosessi.  
• Tarinan kerrontaa, jossa pitää osata ajatella pitkällä aikavälillä.  

Nopea näyttö ja 
tulokset 
näkyväksi heti 

• Tärkeä on saada asioita nopeasti aikaan. Pitää saadaan pidettyä ihmiset puolellamme saamalla 
jotakin nopeaa näyttöä ja tuloksia aikaan.  
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5.4 Tulevaisuutta on ihmislähtöinen, kehittyvä ja vastuullinen toiminta 
paremman elämän aikaan saamiseksi  
 

Seuraavaksi esitän tulevaisuuteen vastaamisen narratiivin eli tutkimusaineiston 

pohjalta uudelleen kirjoitetun kertomuksen organisaatioiden tulevaisuuteen 

vastaamisesta tässä ajassa. Se rakentuu toimitusjohtajien puheesta nousevien 

teemojen ympärille. Narratiivi on yksi totuus johtamisen trendistä ja siitä, mitä pidetään 

merkityksellisenä tulevaisuuteen suuntaamiselle. Tässä narratiivissa juonena kulkee 

kehittyminen ja vastuullisuus paremman tulevaisuuden varmistamiseksi.  
 
5.4.1 Muutos, uusiutuminen ja inhimillisyys 
 

Tulevaisuuteen vastataan omaksumalla muutos ja uusiutuminen normaaliksi tilaksi. 

Tulevaisuudessa menestyminen pakottaa kaikkia pohtimaan sitä, miten liiketoiminta ja 

sen jatkuvuus turvataan. Muutoksen mukana on muututtava, sillä paikoillaan 

pysymisen vaihtoehtoa ei ole enää olemassa. Kehitystä on ylläpidettävä ja vietävä 

aktiivisesti eteenpäin. Uusiutumista tarvitaan paljon, vaikka toimialan ydin olisikin 

pysyvä. Muuttuminen varmistaa yrityksen kyvykkyyttä, jolla vastataan tulevaisuudessa 

paremmin edessä oleviin haisteisiin. Oleellista muutoksessa pärjäämisessä on 

yrityksen vahva perusta, hyvä olemassaolon tarkoitus, taloudellisen resurssit ja 

sitoutuneet työntekijät.  

 

Asiakkaat ovat kaiken keskiössä, joten kaikkia toimintoja ja prosesseja tulee arvioida 

sekä kehittää paremman palvelun varmistamiseksi asiakkaille. Kuluttajien kanssa 

käytävä vuorovaikutus on tärkeää, jotta ihmisille tärkeiden asioiden merkitys 

ymmärretään omassa liiketoiminnassa. Se vaatii aktiivista trendien ja uusien 

mahdollisuuksien tutkimista sekä uusien tuotteiden kehittämistä ja kanavia ihmisten 

tavoittamiseen. Parhaat ja asiakkaille lisäarvoa tuottavat yritykset säilyvät elossa 

muutoksessa. Inhimillisyys ja ihmisille hyvän tekeminen korostuvan yritystoiminnan 

arvoissa. Tulevaisuudessa menestyminen kulminoituu myötätuntoisuuteen ja ihmisten 

ymmärtämiselle, sillä luovat ratkaisut syntyvät vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. 

Tuottavuuteen ja ihmisten hyvinvointiin valittavan kasvun edistäminen edellyttää 

kuluttajatuntemusta ja ihmisten arkielämän ymmärtämistä.  
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Teknologia on kaiken kehityksen eteenpäin viejä. Tulevaisuudessa data ja 

digitalisaatio vaikuttavat entistä enemmän tekemiseen ja niihin liittyen muutostarve on 

suuri etenkin perinteisissä organisaatioissa. Kehitystyötä tarvitaan digitaalisiin 

prosesseihin ja optimointiin. Digitalous muuttaa palvelukonsepteja ja herättää 

kysymyksiä siitä, miten asiakkaita palvellaan tulevaisuudessa, sillä asiakkaiden 

tarpeet ja vaatimukset muuttuvat digitalouden edetessä. Asiakkaiden tarpeiden 

ymmärtämiseen tarvitaan dataa ja datan käyttöä siihen, että tuotetaan parempaa 

palvelua asiakkaiden hyväksi. Digitalisaatiossa on otettava huomioon asiakkaiden 

digivalmiudet ja tarve jatkossakin henkilökohtaiselle palvelulle. Menestyminen 

digitaalisessa muutoksessa perustuu johtamisen ja digitaitojen kehittämiseen. 

 

Tulevaisuudessa koetaan kriisejä. Kaikki kriisit eivät tule enää täysin yllättäen, vaan 

niihin voidaan valmistautua paremmin ennakoimisella. Ennakoimisella luodaan myös 

toiveikkaampaa tulevaisuuskuvaa, sillä ennakoimattomat asiat kääntävät usein 

ajattelun uhkiin ja uhkakuvien maalaamiseen maailman karummasta tulevaisuudesta. 

Kriisit ja ennakoiminen pakottavat kehittämään omaa toimintaa.  

 

Kriisien ohella organisaatioiden tulevaisuus vaatii ongelmien näkemistä ja 

ratkaisemista. Moni tulevaisuuden ongelma tulee olemaan systeeminen ilman yhtä 

ainoaa oikeaa ratkaisua tai näkökulmaa. Tarvitaan uusia työkaluja, avoimuutta ja 

keskustelua eri näkökumista. Keskustelua on käytävä rohkeasti myös niistä asioista, 

jotka herättävät tässä hetkessä vastustusta. Tarvitaan yhteistä uskoa siihen, että 

olemme menossa kohti parempaan, tekemässä jotakin hyvää paremman 

tulevaisuuden eteen ja, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. 

Pelkkä positiivisuuden vaaliminen ei kuitenkaan yksin riitä, tarvitaan myös tekoja ja 

kaiken potentiaalin parempaa käyttöön ottamista.  
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5.4.2 Yhteiskuntavastuu, ekologisen arvot ja toiminta 
 
Tulevaisuuteen vastataan ajattelemalla kaikkien parasta. Organisaation vastuu ei 

rajoitu enää vain omaan toimintaan, vaan yrityksiltä on löydyttävä halua kaikkien 

ihmisten paremman elämän varmistamiseen. Vastuullinen ja eettinen liiketoiminta 

koskettaa kaikkia toimijoita ja se pakottaa miettimään asioita laajemmin 

yhteiskunnallisesti. Vastuullisuutta on se, että yritykset haluavat osallistua yhteiseen 

Muutos, uusiutuminen ja inhimillisyys 
Kehityksen 
ylläpitäminen ja 
jatkuvuuden 
turvaaminen 
 

• Miten ylläpidän kehitystä ja miten otetaan isoja uusia projekteja pöydälle, miten sitoutetaan 
ihmisiä?  

• Bisneksen jatkuvuuden miettiminen: miten sitä voidaan vielä parantaa ja varmistaa?  
• Sisäisten prosessin kehittäminen, jotta asiakkaat saavat parempaa palvelua.   
• Meidän tulee firmana pystyä käymään tätä vuorovaikutusta kuluttajien kanssa. Vaatii 

panostamista tuotekehitykseen. Pitää tutkia ja kehittää uutta.  
• Paljon uusiutumista. Tämän toimialan ydin on pysyvä… Sen sijaan monet liiketoimintamallin 

ympärillä uusutuivat.  
• Kokonaisuus kehittyy ja parhaat säilyvät. Ne, joilla ei oikeasti lisäarvoa, joutuvat miettimään 

onko se heidän alansa.  
• Olemme täällä myös tulevaisuudessa.  Meidän tulee muuttua muutoksen kanssa... Jos me 

muutumme, pystymme vastaamaan edessä oleviin haasteisiin. 
• Organisaation kehittämisen mielessä näkyy pitkäjänteisenä avoimuuden lisäämisenä. 

Vastuullisuuden yksi tärkeä muoto on se, että pitää aina pysytä kertomaan, miksi tehdään ja 
miksi pyritään vaikuttamaan.  

Ihmisille tekeminen 
 

• Tämä on ihmis- ja tunnebisnestä ja se tulee säilymään.  
• Lähtökohta on ihmisten ymmärtäminen ja empatia. Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta 

menestyminen tehdään myötätunnolla, toisten ymmärtämisellä ja paremmalla tekemisellä 
ihmisille.   

• Luovuutta ei voi ennalta arvata, se syntyy vuorovaikutuksessa ihmisten kesken.  
• Kasvua ei tapahdu, jos ei tunne kuluttajaa, ihmisten arkipäivää ja maailmaa. Miten ihmisten 

arkipäivä muuttuu ja miten me voimme siihen vaikuttaa?  
• Laajakilpailukyky määrittää kansakuntien menestymisen, se on lämmin asia ihmisille.  
• Päähaaste on se, että pystymme palvelemaan asiakkaita tavalla, jota he haluavat. 

Asiakkaiden tarpeet tulee täyttää.   
• Vain digitaalinen ei aina riitä. Henkilökohtaisuuden säilyminen on meidän haasteemme, mutta 

myös valttikortti. 
Ennakoiminen, 
systeemisyys ja 
toivo 
 

• Ajattelua on päivittävä ja prosesseja, jotta jatkuvuus turvataan. Kriisi tarjoaa aina 
mahdollisuuden kehittää ennen kaikkea omaa sisäistä toimintaa. 

• Ennakoimattomat asiat pistävät meidän miettimään uhkia.  
• Miksi ei tehdä silloin kun ei ole kriisiä päällä, voitaisiin tartuttua jo varhaisessa vaiheessa?  
• Esim. ilmastonmuutos on todella systeeminen asia, eikä siihen ole yhtä ratkaisua… Pitäisi 

tuoda positiivisuus esille, että jokainen ihminen voi vaikuttaa joutumatta kuitenkaan 
uhraamaan kaikkea.    

• Miten me tuomme uuden työkalun systeemisen ongelman ratkaisuun?    
• Omaa ajattelukapasiteettia kannattaa kääntää siihen, mitä voidaan tehdä hyvin, eikä siihen, 

mikä voi mennä pieleen.  
• Pelkkä positiivisuus ei riitä, pitää ottaa osaaminen ja työkalut käyttöön. 
• Enemmän kyse on kaupallistamisesta ja siihen liittyen etunenässä toimimisesta… On tärkeä, 

että asiat ovat koko ajan mielessä, ettei jostain vedetä jotakin mustaa palloa.   
Digitalisaatio ja data 
vaikuttavat 
 

• Data ja digitalisaatio tulee myös vaikuttamaan enenevässä määrin.  
• Teknologia on merkittävä draiveri. Meidän tulisi ottaa valta teknologoilta.  
• Toimiala on vielä aika kehittymätön monella saralla, digitaaliset prosessit ja optimointi.     
• Tulevaisuus on digitalous.   
• Suurin muutoksen tarve on digitalisaatiossa… Asiakkaiden asiointitavat ja tarpeet, 

vaatimukset, odotukset muuttuvat.  
• Selkeä, yksinkertainen konehuone ja datan käyttö. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä 

lähtee kaikki. Data on joka puolella, mutta sitä ei saada millään tavalla yhteen ja saada 
toimimaan asiakkaan hyväksi.  

• Moni vanhempi ihminen haluaa olla mukana digitalisaatiossa ja oppia uutta. Olemme mukana 
auttamassa. Uskon, että henkilökohtainen palvelu ei tule poistumaan lähitulevaisuudessa. 

• Digitaalisessa transformaatiossa menestyneet ovat keskittyneet johtamisen kehittymiseen ja 
digitaitoihin ja niiden kehittämiseen.  

Taulukko 7 Tulevaisuuden teemoja ja otteita aineistosta  
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keskusteluun ja miettiä koko Suomen selviytymistä tulevaisuudessa. Suomea pitää 

kehittää ja siihen yrityksiltä löytyy näkökulmia. On investoitava vahvuuksiin ja 

korjattava heikkouksia, jotta koko Suomesta tulee kilpailukykyisempi. Yrittäjyys on 

esimerkiksi yksi tehokas tapa muuttaa maailmaa ja löytää ratkaisuja merkityksellisiin 

ongelmiin. Suomen hallitukselta odotetaan osaamiseen ja infraan panostamista. 

Yhteistyöllä on mahdollista löytää uusia ratkaisuja paremman Suomen 

aikaansaamiseksi ja oikeita asioita tekemällä edistää työllisyyttä uusia työpaikkoja 

luomalla.  

 

Merkityksellisyyden kokeminen on korostunut yhteiskunnassamme. Vastuullisuus, 

kansainvälistyminen ja ympäristökysymykset koskettavat kaikkia. Yrityksen omilla 

valinnoilla on mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutokseen 

vaikuttaminen edellyttää sitä, että kaikki tekevät jotakin enemmän sen 

pysäyttämiseksi. On tärkeä vahvistaa positiivisuutta ja nostaa esille kaikkea sitä hyvää, 

jota on jo tehty ja parasta aikaa tehdään ympäristön hyväksi. Liiketoiminnan 

tuloksellisuuden parantamisen ohella halutaan myös parantaa maailmaa.  

 

Asiakkaat tekevät ostopäätöksiään yhä enemmän ympäristö- ja 

vastuullisuusnäkökulmasta. Ihmiset haluavat syödä terveellisesti nyt ja 

tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ruoka on kasvipohjaista, minkä vuoksi tarvitaan 

terveelliseen ja kasvipohjaiseen ruokaan liittyvää kehitys- ja tutkimustyötä. 

Terveellisyyteen keskittyvät tuotteet ovat potentiaalisia ja niihin liittyen tuodaan 

kehitystyön kautta esille uusia mahdollisuuksia. Ruoan tuotannon on oltava kestävää 

maapallon kantokyvyn kannalta. Ruoan ohella ilmaston kannalta merkityksellistä on 

puhdas ja hiilivapaa sähkö sekä lämpö. Näihin tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, joihin 

Suomessa on osaamista. Sen varaan voi tulevaisuudessa kehittyä aivan uudenlaista 

kasvua ja vientiä edistäviä toimialoja. 

 

Kaiken kehityksen on oltava kestävää. Kestävyyden vaatimuksen eteen työskentely 

on samalla mahdollisuus tulevaisuuden kiertotalouden kehittymiselle. Materiaalien 

kierrättäminen ja uusiokäyttö on kakkien etu. Yhteiskunnan regulaation on kuitenkin 

muututtava tukemaan kestävän kehityksen ja kertotalouden kannattavuutta 

liiketoiminnassa.   
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5.5 Narratiivien rakentama kuva johtamisesta ja organisaatioiden 
tulevaisuuteen vastaamisesta  
 
Toimitusjohtajien kerronnasta rakentuneet narratiivit johtamisesta ja organisaatioiden 

tulevaisuuteen vastaamisesta ovat yksi totuus ja näkemys siitä, mikä on 

merkityksellistä johtamisessa ja organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisessa. 

Narratiivit nostavat esille aiheita, jotka ovat yleisiä ja kaikkia toimialoja yhdistäviä. 

Johtamisen narratiivien juonena kulkee ihmisille ja ihmisten eteen tekeminen ja 

tulevaisuuden narratiivissa kehittyminen ja vastuullisuus paremman tulevaisuuden 

varmistamiseksi. Juonena molemmissa on vahva halu tuottaa lisäarvoa ihmisille oman 

tekemisen kautta. Narratiivit välittävät signaalin siitä, mitkä ovat eteenpäin vievät 

muutosvoimat ja asiat, jotka koetaan merkityksellisiksi paremman tulevaisuuden 

kannalta. Näissä narratiiveissa kulkee mukana inhimillisyys, kiinnostuneisuus, 

Yhteiskuntavastuu, ekologiset arvot ja toiminta 
Suomen, maailman ja 
ihmisen parempaan 
tulevaisuuteen 
vaikuttaminen 
 

• Vastuuta siitä, mitä maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu.   
• Pitäisi saada kuitenkin aikaa parempi keskusteluilmapiiri, jossa kaikki ymmärtävät ja tulevat 

kuulluksi siinä maailmassa, missä elämme.  Mietitään yhdessä, miten tämä pieni kansa 
Suomessa pärjää.  

• Haluamme parempaa elämää ja suoriutumista ihmisille. Pitää miettiä sitä yhtiönä, missä 
haluamme menestyä. 

• Vahvuuksiin investoiminen ja heikkouksien korjaaminen, jotta Suomesta tehdään 
kilpailukykyinen maa.  

• Uusia toimijoita tulee. Omaa paikkaa ei ole, jos ei muutu. Meillä on asiakkaat ja luottamus, 
yhteistyöllä voidaan ratkaista monia asioita ja löytää uusia ratkaisuja.  

• Tarvitsee miettiä yhä laajemmin yrityksen toimintaa ei vain osakkeen omistajien ja 
työntekijöiden kannalta, vaan myös laajemmin yhteiskunnallisesti. Paljon laajempi 
katsominen, kuin menneisyydessä. Näillä alueilla halu tehdä asioita laajemmin oikein.    

• Mitä teemme on relevanttia ja tärkeää. Ei vain tulosta ja rahaa osakeomistajille, vaan 
maailman parantamista.   

Ympäristökysymyksiin 
ja terveellisyyden 
vaatimuksiin 
vastaaminen 
 

• Vastuullisuus, kansainvälistyminen ja ympäristökysymykset tulevat heijastumaan ihan 
kaikkeen. Muutos on perustavanlaatuinen.  

• Merkityksellisyyden korostuminen yhteiskunnassa ylipäätään on korostunut. Viimeisen 
vuoden kahden aikana ympäristön vaikutus asiakkaiden päätöksen teossa on kasvanut.    

• Luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeiden ongelmien 
ratkaiseminen oleellista.  

• Energiateollisuus pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseen, monipuolinen ja tärkeä ala. 

• Paljon hyvää on jo tapahtunut tai tapahtumassa ympäristön hyväksi. Energiateollisuus on 
tärkeä tekijä siinä ja meidän valintamme vaikuttavat. 

• Ruoka, mitä syömme pitää tuottaa niin, että yksi maapallo riittää siihen. Syökö ihmiset 
terveellisesti ja saavatko oikeanlaista ravintoa? Miten voidaan kehittää terveellisempään 
suuntaan?  

• Tulevaisuuden ruokatottumuksissa korostuu kasvispohjainen syöminen. Se on jäädäkseen, 
ei ohimenevä trendi. Terveellinen ruokavalio tulee lisääntymään.  

• Ilmastonmuutoksen eteen pitää tehdä kakkien enemmän. Jos sitä voidaan konkretisoida eri 
yksilöille eri tavoin ja termein.   

• Ajattelemme lyhytnäköisesti. Koetamme ratkaista liian lyhyessä kvartaalissa ongelmia, 
oikeassa perspektiivissä ratkaisut tulevat.  

Kestävyys on 
mahdollisuus ja 
kaikkien etu 
 

• Kaikki kestävyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvä, se on meille myös hyvä mahdollisuus.  
• Kaikkien etu on, että saamme materian kiertämän ja voimme käyttää uudelleen ja 

uudelleen.  
• Regulaation tehtävä on kannustaa siihen, että toimit yhteiskunnan kannalta oikein. 

Regulaation tulee muuttua, jotta tulee hyvää bisnestä.  

Taulukko 8 Tulevaisuuden teemoja ja otteita aineistosta  
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sopeutuminen muutokseen, kehittyminen, merkityksellisyys ja vastuullisuus. Narratiivit 

tuovat esille sen, että arvot ja aineettomuus ovat sekä johtamisen että kehityksen 

eteenpäin vieviä voimia. Kaiken keskiössä ovat ihmiset organisaation sisällä ja 

ulkopuolella. Narratiivit ovat selvästi humanistisia ekonomistisen sijaan. Ekonomistiset 

narratiivit kietoutuvat johtamiseen, jolla edistetään parhaiten sitoutumisen, oppimiseen 

ja puolustautumisen kautta vallan ja rahan tavoittelua. Humanistiset narratiivit 

puolestaan keskittyvät johtamiseen, jolla edistetään ihmisten sitoutumista ja oppimista 

tekijöinä, jotka edistävät taas tasapainoisuutta ja puolustautumista. (Lawrence & 

Pirson 2015, 388.)  

Narratiivit tuovat esille trendiä, joka osoittaa ajattelutavan muutosta. Johtamisen 

narratiivi ei kuvaa jotakin yhtä roolia, joita historiassa on aiemmin kuvattu esimerkiksi 

visionäärisenä tai sankarillisena johtajuutena. Tulevaisuuden johtaminen on selvästi 

erilaisten lähestymistapojen vaihtelua ja johtajalla on kyvykkyyttä omaksua eri rooleja 

(Lane & Down 2011, 518). Narratiivit tuovat esille, että nämä johtajat ovat 

näkemyksellisiä, itsevarmoja ja vahvasti kiinni tässä ajassa ja siinä, mikä on 

merkityksellistä. He ovat vastuullisia johtajia, jotka selvästi näyttävät ymmärtäneen 

roolinsa ja toimintansa merkityksen organisaatiossa ja yhteiskunnassa (Lawrence & 

Pirson 2015, 383). Heidän voi sanoa olevan suunnan näyttäjiä.  

Narratiivit korostavat merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta. Ne rakentavat kuvaa 

johtamisesta ja tulevaisuuteen vastaamisesta toimintana yksilöiden, yhteiskunnan ja 

koko maailman eteen. Niiden rakentama kuva nostaa esille tarpeen laaja-alaiselle 

näkemyksellisyydelle. Johtaja tarvitsee muiden näkemyksiä organisaation 

johtamisessa ja hänen näkemyksellisyyttään tarvitaan organisaatiota paljon 

laajemmassa kuvassa. Johtajien kiinnostuneisuus ei kohdistu vain omaa tekemiseen 

ja menestymiseen, vaan yksilöiden menestymiseen ja maailman tilaan. Organisaatiot 

ovat mukana rakentamassa oman tekemisen kautta parempaa tulevaisuutta koko 

yhteiskunnalle.  Narrativit vahvistavat, että ajattelussa on siirrytty yksilökeskisyydestä 

jaettuun yksilöllisyyteen, sillä ajattelulla rakennetaan pohjaa muutoksessa eteenpäin 

pyrkimiselle (Gidley 2013, 16).  
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Narratiivit tuovat esiin systeemisen ajattelun omaksumista. Organisaatiot ovat 

muutoksen tekijöitä ja johtajat muutoksen eteenpäin viejiä. Johtajien ajattelu osuu 

systeemiälykkyyden ytimeen, joka korostaa ihmisen maailmassa olemisen ja 

toiminnan systeemin täydellistä hyödyntämistä (Hämäläinen & Saarinen 2008, 822). 

Narratiivit kuvaavat systeemiälykästä johtajuutta, ajattelu- ja toimintatapaa. 

Systeemiälykkäästi toimivat johtajat ovat tietoisesti ja vuorovaikutteisesti sitoutuneita 

ympäristöönsä ja sieltä tuleviin syötteisiin sekä tietoon. He keskittyvät ihmisiin, heidän 

ajatteluunsa, hyvään tekemiseen, tavoitteellisuuteen, tuloksellisempaan yhdessä 

tekemiseen (Hämäläinen & Saarinen 2006, 17-18). 

 

5.5.1 Kuva johtamista 
 

Johtamisen narratiivissa johtamisen perustana on johtajan kyky johtaa itseään. 

Johtaminen lähtee johtajasta itsestään ja hänen vahvuudestaan tulkita omaa 

minuuttaan, oppia ja kehittyä. Itsensä johtaminen kytkeytyy narratiivissa vahvasti 

johtajan minäkuvaan ja itsetuntemukseen, mutta toisaalta myös omaan 

henkilökohtaiseen tavoitteellisuuteen ja intohimoon. Neck ja Houghton ovat väittäneet 

itsensä johtamisen olevan normatiivinen käsite, joka tarjoaa tiettyjä näkökulmia 

käyttäytymiseen ja kognitiiviseen toimintaan. Oman käyttäytymisen havainnointiin 

keskittyminen voi auttaa tulkitsemaan paremmin palautteita ja johtaa tiettyjen 

käyttäytymismallien tunnistamiseen, joita tulisi muuttaa tavoitteiden saavuttamiseen 

nähden. (Neck & Houghton, 2006, 275-277.) Narratiivissa itsensä johtaminen ei 

varsinaisesti ole mikään erillinen johtamisen osa-alue, vaan se on sisään rakennettua 

ajattelua ja ymmärrystä sille, että oma ja koko organisaation kehittyminen vaatii 

vahvasti jatkuvaa itsereflektointia.  
 
Narratiivi kuvaa valveutunutta johtamista. Valveutuneet (wakeful) johtajat reflektoivat 

säännöllisesti suhdetta itseensä ja tekemiseensä sekä toimintaansa suhteessa muihin 

ja professioonsa liittyvän tekemisen intohimoisuutta ja merkitystä laajemmin 

yhteiskunnan kannalta. (Marques 2015b, 20.) Luottamus itseen, rohkeus heittäytyä ja 

tarttua haasteisiin on osa johtajuutta ja sen kehittymistä. Johtajien toiminta 

muutoksessa rakentuu sille, miten he yksilönä suhtautuvat epävarmuuteen. Rohkeus 

ja luottamus ovat avaimia uusiin mahdollisuuksiin. (Lane & Down 2010, 513.)  Tämän 

päivän johtajan tulee olla sinut itsensä kanssa ja kyetä näkemään oma minäkuvansa 
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realistisesti. Itsereflektointi, omien tavoitteiden ja tekemisen suhteen analysointi 

auttavat vahvistamaan luottamusta omaan tekemiseen. Uralla oppiminen ja 

kehittyminen on tärkeä osa johtajana kasvamista. Johtajana oleminen vaatii jatkuvaa 

reflektointia, omien kehityskohtien tunnistamista, tavoitteita ja kehittymistä. Narratiivi 

johtamisesta antaa kuvaa siitä, että valveutuneisuus on tärkeä ominaisuus ja taito 

tämän päivän johtajalle.   

 

Narratiivi kuvaa autenttista johtajaa, jolla on intohimoa ja tavoitteita, jotka hän 

sisällyttää johtamiseensa. Johtajan omat tavoitteet ja tavoitteellisuus ovat draivereita 

koko organisaation toiminnan kehittymiselle. Tämä johtaja oppii elämästä, tuntee 

aidosti itsensä ja rakentaa myös tukea ympärilleen vahvistaakseen omaa tekemistään. 

(Mariques 2015a, 1316.) Narratiivi korostaa autenttisuuden ohella palvelevaa 

johtajuutta. Se tuo vahvasti esille inhimillisten arvojen ja ihmisten kunnioituksen. 

Johtaminen nähdään palveluna ihmisille, joiden osaaminen ja älykkyys on kaiken 

toiminnan välttämätöntä rakennusainetta. Palvelujohtaja keskittyy omien alaistensa 

palvelemiseen. Se liitetään humaaniuteen, aitouteen, moraaliin ja henkisyyteen, minkä 

vuoksi se poikkeaa muista johtamisen tyyleistä. Palveleva johtaja on kiinnostunut 

ihmisten henkilökohtaisesta etenemisestä, hyvinvoinnista sekä tarpeista ja pyrkii 

toimimaan niiden eteen. (Marques 2015a, 1315.) Myös autenttinen johtajuuteen liittyy 

vahvasti työntekijöiden ohjaus kohti tavoitteita ja painopiste on heidän omassa 

kehittymisessään (Gardner et al. 2005, 345).  

Narratiivissa oppiminen on kytkeytynyt johtajan oppimiseen, henkilökohtaiseen ja 

tiimien tekemisen kautta yhdessä oppimiseen. Johtaja on kiinnostunut yksilöiden 

halusta oppia ja potentiaalista kehittyä työssään. Oppiminen on toimintaan sisään 

rakennettua. Se kiteytyy erilaisiin näkemyksiin ja ajatteluun, joka voimaannuttaa oman 

toiminnan ja vaikutusten syvälliseen näkemiseen. Tämä osoittaa myös 

systeemiajattelun omaksumista ajattelutapaan. (Senge & Fulmer 1993, 22-23.) Kaiken 

ytimenä on luottamus. Johtaja rakentaa oman intohimon ja kiinnostuneisuuden avulla 

kulttuuria, jossa ihmisten persoonalla, tavoitteilla, näkemyksillä ja osaamisella on 

merkitystä yhteiseen maaliin pääsemiseksi. Organisaatiokulttuuri perustuu ihmisten 

intohimoon, uteliaisuuteen ja luottamukseen (Senge & Carstedt 2001, 30). Avoimuus 

erilaisille näkemyksille, palautteille ja mielipiteille on sekä johtajan itsensä että koko 
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organisaation oppimisen ja kehittymisen ydin. Johtaja on ymmärtänyt, että viisaus ja 

arvo on ihmisissä. 

Tiimien ja ihmisten johtaminen on narratiivin ytimenä. Tässä tehtävässä korostuu 

myönteisyyttä, luottamusta ja myönteistä kehitystä edistävän autenttisen johtajan 

johtamisen eri tyylit (ks. Avolio & Gardner 2005). Johtaja nähdään kannustavana 

valmentajana kohti tavoitteita. Johtamisella poistetaan esteitä, rakennetaan 

luottamusta, kannustetaan ihmisiä heidän omissa tavoitteissaan ja tiimien yhteisissä 

tavoitteissa kohti tuloksia. Valmentava johtaja ohjaa kohti oppimista. Oppimisen 

fasilitoijan roolin omaksuneet johtajat ovat kyvykkäitä rakentamaan luottamusta ja 

sitouttamaan työntekijöitään. (Ladyshewsky 2009, 300-301.) Narratiivi korostaa myös 

jaettua johtajuutta, joka ilmentyy silloin, kun kaikki tiimin jäsenet ovat sitoutuneita 

johtamiseen ja ottavat rohkeasti vastuuta tiimin tavoitteiden eteen toimimisesta 

kaikkien yksilöiden potentiaalin maksimoimiseksi (Pearce & Barkus 2004, 48).  

 

Ihmisille ja ihmisten eteen tekeminen on narratiivin juonena. Se lähtee työntekijöiden 

tavoitteiden ja tarpeiden näkyväksi tekemisestä. Narratiivi korostaa sitä, että johtajat 

ovat avain asemassa rakentamaan uudenlaista ajattelua ja kulttuuria, jossa työntekijät 

voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja sitoutua tekemiseen (Plaskoff 2017, 138). 

Narratiivi määrittelee organisaation alustaksi ihmisten menestymiselle. Johtaja on 

kiinnostunut yksilöistä ja haluaa kannustaa ihmisiä menestymään urallaan. 

Johtajuudella vahvistetaan yksilöiden näkökulmasta merkityksellisuuden kokemusta. 

Etenkin y-sukupolvelle ja milleniaaleille on tärkeä oma tavoitteellinen kehittyminen ja 

se, että heidän kehittymishalustaan ollaan kiinnostuneita. Ne ovat tärkeitä sitoutumisen 

vetureita. (Caplan 2014, 78). Tämä on oleellista myös aineettoman pääoman 

potentiaalin hyödyntämisen kannalta, koska jokainen yksilö päättää miten ponnistelee 

organisaation yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvät ratkaisut menestymiseen löytyvät 

yksilöiden kautta. (Coff & Kryscynski 2011, 1430-1432.) Erityisesti ihmisten taidot, 

asiantuntemus ja motivaatio ovat kaiken keskiössä (ks. Kianto 2014 et al., 364).  

Narratiivi kuvaa johtamista, joka hakee voiman muutoksessa suunnistamiseen ja 

yhteiseen visioon yksilön tavoitteista ja halusta kehittyä. Jatkuva muutos on pysyvä 

tila, minkä vuoksi muutosjohtamisesta on tullut arkipäivää. Se ei ole enää erillinen 

johtamisen muoto. Tulevaisuuden näkeminen, suunnitelmallisuus ja jatkuva 



69 
 

muuntautuminen sekä ihmisten osallisuus ja viestintä ovat oleellisia elementtejä 

varmistamaan onnistumista. Muutosta ei johdeta enää yhdellä ainoalla tavalla tai 

teorialla, vaikka nämä muutosjohtamiselle oleelliset elementit ovatkin oleellisesti esillä 

puheessa.  Muutoksen johtamista ei nähdä metodisena suorituksena, vaan jatkuvana 

prosessina, jossa oleellisinta on yhteisesti jaettu visio ja ajattelu, tiimeissä oppiminen 

sekä yksilöiden omien näkökulmien ja potentiaalin haltuun ottoa (Senge 2006, 12). 

Merkityksellisyys, tiimin yhteinen visio, tunnetason sitoutuminen ja tarpeiden 

täyttyminen kuten ammatilliset mielekkyyden kokemukset, korostuvat tuloksellisuuden 

vaikuttimina muutosjohtamiselle ominaisesti (Pearce & Barkus 2004, 53). 

Narratiivin rakentama kuva johtajuudesta on hyvin humanistinen, sillä inhimillisyys, 

vastuullisuus ja kunnioittaminen ovat tärkeitä tekemistä ohjaavia arvoja. Narratiivi ei 

pidä sisällään kovaa talouden näkökulmaa. Tuloksellisuutta haetaan tiimien ja 

yksilöiden tavoitteellisuuden ja intohimoisuuden sekä jatkuvan kehittymisen ja 

kuluttajien tarpeisiin vastaamisen kautta. Johtamisella luodaan tulevaisuusnäkyä, 

vahvistetaan merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta myös laajemmin. Johtaja ottaa 

kantaa ja brändinä ollaan jotakin mieltä yritykselle tärkeistä ja yhteiskunnallisesti 

merkityksellisistä asioista.  

 
5.5.2 Kuva organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisesta 
 

Tulevaisuuteen vastaamisen narratiivi nostaa esille kehittymisen välttämättömyyden ja 

halun toimia vastuullisesti Suomen, maailman ja ympäristön paremman tulevaisuuden 

hyväksi. Ympäristökysymykset, ilmastonmuutos ja kestävyyden vaade nousevat esille 

merkityksellisinä ja yrityksen tekemistä tulevaisuuteen ohjaavina teemoina.  Nämä 

ovat todellisia muutosvoimia, jotka muutosta isossa kuvassa ajavat (Shein 2002, 35). 

Kestävyys on teema, johon liittyy vahvoja tunteita. Muutosorientoituneet johtajat voivat 

käyttää nämä tunteet parempien tulosten aikaan saamiseksi. Kestävyyden vaade ja 

näkökulma ei liity vain johtamiseen. Ihmisten tulisi ottaa vastuuta globaaleihin 

haasteisiin vaikuttamisesta ja kestävämmän ajattelun vahvistumisesta. Kestävän 

kehityksen johtajuutta voi määritellä eri näkökulmista, eikä kirjallisuus tarjoa sen 

merkitykseen yksimielisyyttä. Oleellista kestävien innovaatioiden syntymisen kannalta 

on muutosjohtamisen ja eettisen johtamisen yhdistäminen. (Verburg 2019, 126.) 
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Oma ja yrityksen vastuu nähdään myös laajemmin koko Suomen ja maailman 

paremman tulevaisuuden eteen työskentelyssä. Johto on kiinnostunut siitä, mitä 

ympärillä ja maailmassa tapahtuu. Kaikessa tekemisessä on huomioitava muutos ja 

uusiutumisen tarve. Toiminta ja sen kehittäminen perustuu ihmisille tekemiseen ja 

heidän tarpeisiinsa. Jatkuva uudistumisen tarve ja paremman asiakaskokemuksen 

tuottaminen haastaa kehittymään ja tarkkailemaan maailmaa. Tulevaisuus ei voi tulla 

varkain, on seurattava, tutkittava ja ennakoitava. Organisaatiot ajattelevat 

systeemisesti ja niillä on ymmärrystä muutosvoimista, jotka haluttuun tulevaisuuteen 

vievät (Senge 2006, 12).  Narratiivi tulvaisuuden kannalta merkityksellisistä asioista 

välittää myös kuvaa palvelevan johtajuuden omaksumisesta. Systeemiset muutokset 

pakottavat johtajia yhteisen hyvän palvelemiseen (Megheirkouni & Mejheirkouni 2020, 

103). 

 

Narratiivi vahvistaa organisaation rajojen hämärtymistä. Systeemisiin haasteisiin 

haetaan ratkaisuja myös laajemmassa yhteistyössä.  Sitä hyvää, mitä jo nyt tehdään 

paremman maailman ja ihmiselämän eteen, on merkityksellistä nostaa esille. Kuten 

Waddock et al. (2015, 994.) ovat todenneet, tässä ajassa merkityksellisenä pidetään 

dynaamisessa yhteydessä ja mukana muutoksessa olemista, jolla rakennetaan 

parempaa tulevaisuutta sekä oman toiminnan että koko yhteiskunnan tasolla 

vaikuttaen sosiaaliseen, poliittiseen ja ekologiseen ympäristöön. Tulevaisuuden 

narratiivi korostaa organisaatioiden, mutta myös johtajien roolia muutoksen tekijöinä 

laajoissa systeemeissä.  

 
Tulevaisuuden narratiivi ei keskity yksityiskohtiin. Tulevaisuuspuhetta ei valtaa 

teknologinen kehitys, digitalisaatio tai data. Niistä puhuttiin yllättävän vähän. 

Enemmänkin vain mainintana, että digitalisaatio vaikuttaa ja muuttaa tekemisen 

tapoja. Datan merkitys tuotiin esille merkityksellisenä asiakaslähtöisten palvelujen 

kehittämisen kannalta. Tämä voi johtua siitä, että nämä teemat ovat jo 

arkipäiväistyneet yritysten maailmassa. Ne tunnistetaan muutosvoimiksi, mutta vahvin 

voima tulee ympäristöstä ja elämisen systeemistä.  
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

6.1 Tulosten yhteenveto ja pohdinta 
 

Tämä tutkimukseni on narratiivinen tutkimus toimitusjohtajien podcast-kerronnasta. 

Tutkimus on sosiaalisen median tutkimusta, jossa kiinnostus kohdistuu siihen, mitä 

joistakin teemoista puhutaan ja millaista ilmiökuvaa keskustelut rakentavat (Hakala & 

Vesa 2013, 218). Tutkimuskysymyksenäni oli selvittää, millaisia narratiiveja 

toimitusjohtajien podcas-kerronnasta rakentuu johtamisesta ja organisaation 

tulevaisuuteen vastaamisesta. Kiinnostukseni kohdistui siihen, mitä johtamisesta ja 

tulevaisuudesta puhutaan ja, millaisia teemoja niihin liittyen nostetaan esille. 

Tavoitteenani oli tarkastella narratiivien rakentamaa kuvaa johtamisesta ja 

organisaatioiden tulevaisuuteen vastaamisen kannalta merkityksellisistä asioista. 

Tarkoituksenani oli pohtia myös sitä, millaista näkemysjohtajuutta podcast-jaksot ja 

toimitusjohtajien kerronta kokonaisuutena rakentavat. 

 

Tutkimukseni tuotti ajankuvausta johtamisesta ja organisaatioiden tulevaisuuden 

kannalta merkityksellisitä teemoista yksittäisten toimitusjohtajien podcast-jaksojen 

kerronnan kautta. Aineiston narratiivinen analyysin kautta rakentui kaksi narratiivia: 1) 

Johtaminen lähtee hyvästä minäkuvasta ja on vuorovaikutusta sekä merkitysten avulla 

kannustamista muutoksessa sekä 2) Tulevaisuutta on ihmislähtöinen, kehittyvä ja 

vastuullinen toiminta paremman elämän aikaan saamiseksi.  Narratiivien lisäksi 

aineiston temaattinen analyysi nosti esille keskeiset teemat, jotka on avattu 

kertomuksissa ja miellekarttoina. Johtamisen narratiivin juonena kulkee ihmisille ja 

ihmisten eteen tekeminen ja tulevaisuuden narratiivissa kehittyminen ja vastuullisuus 

paremman tulevaisuuden varmistamiseksi. Molemmissa narratiiveissa korostuu vahva 

halu tuottaa lisäarvoa ihmisille oman tekemisen kautta. 

 

Tutkimusaineistoni podcast-jaksot ovat yksittäisten toimitusjohtajien tarinankerrontaa.  

Ne rakentavat kokonaisuutena kertomusta johtajien näkemyksellisyydestä 

johtajuudesta ja johtamisesta tässä ajassa. Pordcast-kerronnan kautta oli helppo 

muodostaa narratiivit niistä teemoista, jotka nousivat merkityksellisinä esille. 

Johtamiselle ja organisaatioiden tulevaisuudelle merkitykselliseksi nostetaan teemoja, 

joita olen nostanut myös tämän tutkimuksen teoreettiseen tarkasteluun. Futucastin 
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jaksoissa mentiin podcastin luonteelle ominaisesti syvemmälle tulevaisuusajatteluun, 

kun taas Leadcastin jaksot keskittyivät enemmän johtamiseen ja johtajana 

kehittymiseen. Leadcast ja Futucast -ohjelmien vetäjillä on oma roolinsa keskustelun 

vetäjinä ja ohjaajina. Heidän kiinnostuneisuutensa myös tuottaa lisäarvoa sille, mitä 

keskustelussa nostetaan esille ja mihin syvennytään tarkemmin. Nämä podcastit 

perustuvat vieraileviin asiantuntijoihin ja heidän tarinaansa.  Tämän tutkimuksen 

aineistoon kuuluvat podcast-jaksot toivat esiin toimitusjohtajien narratiivisia taitoja. 

Heidän kertomuksensa kautta rakentuvat narratiivit osoittavat, että tietynlainen 

johtamiseen liittyvä puheen retoriikka on heille yhteistä.  Podcastit tuovat persoonaa 

esille ja lähemmäs kuulijaa. Ne tarjoavat mahdollisuuksia persoonallisempaan 

tarinankerrontaan kuin esimerkiksi sosiaalisen median kirjoittaminen.  

 

Toimitusjohtajien kerronnasta rakentuvien narratiivien juonena on vahva halu tuottaa 

lisäarvoa ihmisille oman tekemisen kautta. Ne viestivät eteenpäin vievistä 

muutosvoimista ja asioista, jotka ovat merkityksellisiä tulevaisuuteen suuntaamisessa. 

Narratiiveissa kulkevat mukana inhimillisyys, kiinnostuneisuus, sopeutuminen 

muutokseen, kehittyminen, merkityksellisyys ja vastuullisuus. Narratiivit johtamisesta 

ja organisaatioiden tulevaisuudesta kuvaavat muutosjohtamista, kehittymistä, 

autenttista johtajuutta ja systeemiälykkyyttä. Ajattelua siitä, että yksilöllisyys, 

subjektiivisuus ja emotionaalisuus ovat tärkeitä arvoja. Hämäläinen & Saarinen (2006) 

uskovat niiden olevan vaatimuksena systeemiälykkyydelle. Narratiivit korostavat 

erityisesti merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta. Ne kytkeytyvät haluun tarkastella 

asioita vahvasti yksilöiden, yhteiskunnan ja koko maailman näkökulmasta. Johtaminen 

on avoin suhde ihmisiin, asiakkaisiin ja laajemmin yhteiskuntaan. Johtaja tarvitsee 

muiden näkemyksiä organisaation johtamisessa ja hänen näkemyksellisyyttään 

tarvitaan laajemmassa kuvassa.  Narratiivit ovat hyvin ihmiskeskeisiä ja humaaneja 

arvoja korostavia. 

 

Johtaminen lähtee johtajasta itsestään ja hänen vahvuudestaan tulkita omaa 

minuuttaan, oppia ja kehittyä. Johtajuus on autenttista ja muutoksen johtamista 

perusluonteeltaan. Johtaminen nähdään palveluna ihmisille, joiden osaaminen ja 

älykkyys on kaiken toiminnan ydintä. Johtaminen on vuorovaikutusta, 

kiinnostuneisuuden osoittamista erilaisille näkökulmille ja näkemyksille. Johtaja 

nähdään kannustavana valmentajana. Johtamisella rakennetaan luottamusta, 
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kannustetaan ihmisiä heidän omissa tavoitteissaan ja tiimien yhteisissä tavoitteissa 

kohti tuloksia. Organisaatio on alusta ihmisten menestymiselle. Narratiivi välittää 

vahvaa viestiä siitä, että nämä johtajat rakentavat johtamisellaan ja 

merkityksellisyyden kokemuksen kautta myös työntekijäkokemusta ja sitoutuneisuutta, 

vaikka niistä asioista ei varsinaisesti suoraan puhuttukaan.  

 

Tulevaisuuden narratiivi nostaa esille kehittymisen välttämättömyyden ja halun toimia 

vastuullisesti Suomen, maailman ja ympäristön paremman tulevaisuuden hyväksi. 

Ympäristökysymykset, ilmastonmuutos ja kestävyyden vaade nousevat esille 

merkityksellisinä ja yrityksen tekemistä ohjaavina teemoina. Oma ja yrityksen vastuu 

nähdään myös laajemmin koko Suomen ja maailman paremman tulevaisuuden eteen 

työskentelyssä. Johto on kiinnostunut siitä, mitä ympärillä ja maailmassa tapahtuu.  

 

Narratiivit johtajuudesta ja tulevaisuuteen vastaamisesta kiteyttävät hyvin ydinasiat 

menemättä kuitenkaan yksityiskohtiin eli siihen, miten organisaation arjessa asiat 

todellisuudessa tapahtuvat. Ne ovat tavallaan johtajan näkemyksellisyyttä ja 

itsereflektointia johtajuudesta ja johtamisesta. Narratiivit vahvistavat kuvaa siitä, että 

johtamisen trendinä on erilaisten lähestymistapojen vaihtelu, vastuullisuus ja 

autenttisuus. Ne kuvaavat sitä, mitkä ovat eteenpäin vievät muutosvoimat ja asiat, 

jotka koetaan merkityksellisiksi paremman tulevaisuuden kannalta. Tämän 

tutkimuksen esiin nostamat teemat ja miellekartat voisivat hyvin toimia itsereflektoinnin 

välineenä. 
 

Tutkimus keskittyy johtajien ääneen vielä melko tutkimattomassa podcast—

maailmassa. Tutkimus tuottaa ymmärrystä näkemyksellisyyteen ja siihen, miten 

podcastien kautta voi päästä kiinni tässä ajassa oleviin teemoihin.  Podcast-ohjelmien 

sisältö tarjoaa todella mielenkiintoisen maailman myös tutkimukselle. Niiden kautta 

voisi tarkastella tulevaisuuden johtamiseen liitettyjä sosiaalisuuden ja poliittisuuden 

avainteemoja (ks. Sowcik et al. 2015), joita tämäkin tutkimus jollakin tavalla kosketteli. 

Tutkimuksen aineistoa olisi voinut laajentaa myös muilla johtajilla tuoden 

moniäänisyyttä ja ehkä vielä tarkempaa sisältöä eri johtamisen ja organisaatioiden 

toiminnan aihealueisiin. 
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Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu perinteiselle johtamistutkimukselle 

tyypillisesti yksittäisiin toimitusjohtajiin ja heidän kertomukseensa johtamisesta, 

vaikkakin tutkimuksen tuloksena syntyi kollektiivinen ajankuvaus siitä, mitä 

johtamisesta, johtajuudesta ja tulevaisuuteen suuntaamisesta ajatellaan. Tutkimus ei 

tuottanut mitään johtamisen tai johtajuuden ideaalia kuvausta. Tutkimus vastasi hyvin 

tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtävään. Tämän tutkimuksen tuottama tiedon 

voi ajatella trendiksi, joka kertoo siitä, miten organisaatioita tulisi johtaa tulevaisuuteen. 

Tätä keskustelua tarvitaan, jotta johtamiskäytännöt kehittyvät. Johtamistyön 

käytäntöjen ja vaikutusten ohella olisi merkityksellistä tutkia dynaamista 

johtajapuhetta, tarinankerrontaa ja sen merkitystä ajattelun laajentumiseen sekä 

johtajuuden kehittymiseen. Myös työntekijänäkökulman tuominen keskusteluun olisi 

tärkeää. Etenkin se, miten työntekijöiden pääomaa aktivoimalla voidaan vahvistaa 

merkityksellisyyden kokemusta, olisi todella kiinnostava tutkimusaihe.  

 

Johtamisen kehittäminen olisi mielenkiintoinen näkökulma tutkimukselle. 

Organisaatioiden kehittämisessä olisi hyvä kääntää katse johtamiseen ja johtajuuden 

kehittämiseen. Olisi tärkeä pohtia sitä, miten johtajien systeemiälykkyyttä voitaisiin 

vahvistaa ja kehittää, sillä se on avainasemassa myös työntekijöiden ajattelun 

kehittymiseen. Minäkuva ja itsensä johtamisen merkitys tulee vahvasti esille 

toimitusjohtajien puheessa. Johtajuuden kehittyminen vaatii identiteettityötä. Carroll ja 

Levy ovat tutkineet johtajuuteen toiminnan ja tilan käsitteiden kautta liittyvää 

identiteettityötä ja vaikutusta johtajuuden kehittämiseen. He ovat rakentaneet nuorten 

tulevaisuuden johtajien johtajuuden kehittämisohjelmaan osallistuneiden tutkittavien 

tuottamasta tiedosta kolme erilaista narratiivia identiteettistrategian hyödyntämisestä 

johtajuuden kehittymisessä. He määrittävät johtajuuden kehittämisen jatkuvaksi, 

tietoiseksi ja toivottavaksi identiteettityöksi erilaisin strategioin, joilla diskursseja 

työstetään. Johtaja tarvitsee moniäänistä vuoropuhelua johtamistapoihinsa ja 

johtajuuden kehittämiseen yhä monimutkaistuvammassa ja epävarmemmassa 

maailmassa.  (Carroll & Levy 2010, 211-227.) Podcastien toimivuutta voisi tutkia 

ajattelun laajentamisessa, toiminnan reflektoinnissa ja näkemyksellisyyden 

vahvistamisessa esimerkiksi jonkin ryhmän kanssa.  
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6.2 Näkemysjohtajuutta tarvitaan tietointensiivisessä yhteiskunnassa 
 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli pohtia sitä, millaista näkemysjohtajuutta podcastit 

ja toimitusjohtajien kerronta rakentavat. Nämä toimitusjohtajat ovat selvästi myös 

näkemyksellisiä johtajia, joiden tarinankerronnalla voi olla merkitystä laajemminkin. 

Zhang et al. (2014, 595) ovat todenneet, että mielipidejohtajia ovat ne, jotka vaikuttavat 

omilla näkökulmillaan, uskomuksillaan, motivaatiollaan ja käyttäytymisellään muihin.  

Eikä vain omassa organisaatiossa alaisiin, mitä yleisimmin ajatellaan, vaan paljon 

laajemmin. Mielipidejohtamisen sijaan mielestäni näkemysjohtajuus on parempi termi 

kuvaamaan sitä, mitä podcastit-mahdollistavat kanavana muuhun sosiaaliseen 

mediaan verrattuna tai sen rinnalla. Tarkoituksena ei ole ehkä aina ole muihin suoraan 

vaikuttaminen, vaan omien ajatuksien ja näkemyksien tuominen yhteiseen 

keskusteluun. Johtajilla on merkittävä rooli ajattelun herättämisessä ja ylläpitämisessä 

sekä tutkimisen arvoisten ideoiden eteenpäin viemisessä (Hunter & Cushenbery 2011, 

248). Jokaisen johtajan tulisi ottaa näkemysjohtajuutta haltuun, koska se on myös tapa 

vaikuttaa laajemmin, kehittää omaa alaa, johtamisen käytäntöjä sekä ottaa osaa koko 

yhteiskunnan kannalta oleellisten haasteiden ratkaisemiseen.  

 

SHRM:n eli henkilöstöjohtamisen ammattilaisten maailmalaajuisen uraverkoston 

toimittaman HrNews-lehden artikkelissa tuodaan esiin, että podcastit ovat liike-elämän 

ammattilaisten "go-to" digitaalinen koulutusväline. Podcastit tarjoavat mahdollisuuden 

kuunnella johtavien johtamisen ammattilaisten näkemyksiä. Artikkeli tuo esille johtajien 

suoria kommentteja ja niissä korostuu podcastien eri aloihin liittyvän 

näkemyksellisyyden, oivaltamisen ja tarinankerronnan merkitys. Podcastien kautta voi 

kuulla johtajien tarinoita epäonnistumisista, onnistumisista, strategioista ja oppimisesta 

sekä esimerkkejä siitä, miten työ tehdään ihmiskeskeisen johtajuuden avulla. 

(O’Connell 2021.) Podcasteilla on merkitystä kuultuna sisältönä. Ne eivät ole vain 

radio-ohjelmia, vaan kokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista syventyä erilaisiin 

aiheisiin ja näkökulmiin, kehittyä ja oppia.   

 

Nämä kuuntelemani podcast-jaksot rakensivat hyvän kokonaiskuvan tästä ajasta ja 

ajattelusta. Narratiivien analyysi kertoo eri ihmisten tuottamista näkemyksistä 

tapahtumiin, rakenteisiin ja ihmisiin sekä pyrkimyksiin, joita niiden pohjalta 

rakennetaan. Narratiivit ovat retorisesti voimallisia, koska tarinoihin uskotaan herkästi. 



76 
 

(Koskinen et al. 2005, 192-193.) Näkemyksellisten ihmisten kuuleminen voi olla 

hedelmällistä omalle kehittymiselle ja ehkä laajemmin vielä esimerkiksi johtajuuden 

kehittämiseen. Laatikon ulkopuolella ajattelevat myös herkemmin kiinnostuvat siitä, 

mitä muut ajattelevat, etsivät ja jakavat tietoa. Innovatiivisuuden kannalta oleellista on 

muun muassa luovuudella ja ajattelun laaja-alaisuudella. Nykymaailmassa työ on 

perusluonteeltaan tietointensiivistä ja se korostaa niiden ihmisten merkitystä, joilla on 

taito ajatella laatikon ulkopuolella. (Edgar et al. 2014, 66.)  

 

Tietointensiivisyys liitetään organisaatioiden vuorovaikutusta korostavaan kulttuuriin ja 

sen sosiaaliseen prosessiin, jossa yksilöt voivat järkeistää yhdessä asioita. Se 

mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen ja keskustelun. Vuorovaikutusta tarvitaan 

muutokseen sitoutumisessa. (Salem 2008, 338-339; 342.) Systeemisen ajattelun 

maailmassa myös tietointensiivisyyttä tulisi rakentaa vielä vahvemmin ulospäin omalta 

tontilta ja osaamisesta. Elämme tietointensiivisessä maailmassa, jossa on lukuisia 

kanavia olla seurata, vaikuttaa ja olla mukana. Näkemysjohtajuutta tarvitaan, jotta 

vuorovaikutteisuus ymmärrettäisiin myös laajemmin tiedon ja näkökulmien esiin 

tuomisena ja vaikuttamisena. Yhteiskuntavastuullisuus ja halu tehdä töitä paremman 

maailman eteen puoltaa ajatusta tietointensiivisestä yhteiskunnasta, jossa ääneen 

ajattelijoilla on merkitystä ja uudenlaiselle ajattelulle tilaus. Mielenkiintoista olisi 

tarkastella sitä, millaista voimaa podcastit tuovat laajemmin vaikuttamiseen ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kiinnostavana näen myös sen, miten niiden kautta 

on mahdollista vahvistaa oman alan positiivista nostetta. 

 

Ajattelen, että tässä ajassa tarvitsemme johtamiseen ja omaan johtajuuteen 

heräämistä ylipäätään. Tarinankerronta ja narratiivit motivoivat ihmisiä, joten niillä on 

merkitystä myös kehittämiselle. Etenkin kehittymisen ja vaikuttamisen näkykulmasta 

podcastit tarjoavat monia mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut podcastien 

mahdollisuudesta sekä johtajuuden kehittämisessä että laajemmin vaikuttamisessa, 

näkökulmien avartamisessa ja tiedon lisäämisessä. Tutkimusaineistoni podcast-

jaksojen kuuntelu vahvisti omaa näkökulmaani ja ehkä myös itseluottamustani omaan 

osaamiseen ja näkemyksellisyyteen. Podcastien vaikutus osoitettu lyhyellä 

interventiolla muun muassa lääketieteen opiskelijoiden tietoisuuteen ja näkemyksiin 

geriatriasta yhtenä lääketieteen alana. (Byszewski 2017, 4.) Pitkään samassa 

tehtävässä olleille voisi olla hyödyllistä pelata ajatuksia ja reflektoida myös muiden 
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johtajien ajatuksiin myös ohi oman toimialan. Toisten näkemysten kuuleminen voi 

auttaa vahvistamaan omaa ajattelua tai tuoda siihen jotakin uutta näkökulmaa.  

 

Näkemyksellistä, laajemmin kantaa ottavaa ja näkyvää johtajuutta tarvitaan kaikilla 

aloilla. Näkemysjohtajuutta tulisi jokaisen johtajan ohella myös asiantuntijoiden ottaa 

haltuun. Olisi myös tärkeä rohkaista työntekijöitä näkemyksien esiin tuomiseen ja 

aktivoida heitä tulevaisuusajatteluun. Tässä voisi hyödyntää systeemiälykkyyden 

kehittämistä. Ihmiset, joiden systeemiäly on korkealla tasolla, toimivat nykyhetkessä, 

näkevät sen ja samalla kykenevät kuvittelemaan mahdollisen tulevaisuuden 

Systeemiälykkyydessä matalammalla tasolla olevien näkeminen ja tekeminen 

vaikuttaa perustuvan enemmän nykyhetkeen. (Jones & Corner 2012, 42.) Ei tarvitse 

olla nimekäs tieteentekijä tai vaikuttaja, että näkemyksillä on merkitystä ja ne kuullaan. 

Systeemiälykkäille johtajille kakki organisaation työntekijät ovat arvokkaita 

näkemyksineen ja todelliset arvon näkemykset saavat, kun niitä kuullaan ja 

hyödynnetään. Ajattelutavan muutosta ja avoimuutta erilaisille näkemyksille tarvitaan 

läpi koko organisaation.  
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