
     

Kauppatieteellinen tiedekunta 

Johtaminen ja organisaatiot 

Kandidaatintutkielma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimies-alaissuhteiden roolivaikeudet ja -konfliktit esimiehen silmin  

Role difficulties and conflicts in supervisor-subordinate relationships - a 

supervisor’s perspective 

2.5.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä:  Hanna Lohva 0359893 

 

Ohjaajat:  Heidi Olander 

Helena Sjögren 

Pasi Tuominen 



1 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. JOHDANTO ......................................................................................................................... 3 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet ............................................................................. 4 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset ................................................................. 4 

1.3 Teoreettinen viitekehys ................................................................................................ 5 

1.4 Rajaukset ja tutkimusmenetelmät .............................................................................. 6 

1.5 Tutkimuksen rakenne ................................................................................................... 8 

2. ROOLIT ESIMIES-ALAISSUHTEISSA ............................................................................ 9 

2.1 Roolit ............................................................................................................................... 9 

2.2 Roolivaikeudet ............................................................................................................. 10 

2.2.1 Esimiehen läheisyys ............................................................................................ 11 

2.2.2 Esimiehen etäisyys .............................................................................................. 13 

2.3 Roolikonfliktit ................................................................................................................ 15 

2.3.1 Tunnepohjainen konflikti ..................................................................................... 16 

2.3.2 Sekakonflikti ......................................................................................................... 17 

3. JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLISEN VAIHTOSUHTEEN TEORIA (LMX-TEORIA) 18 

3.1 Johtajan ja alaisen välinen vaihtosuhde ja konfliktien johtaminen ...................... 19 

4. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN............................................................................... 21 

4.1 Tutkimusprosessi ........................................................................................................ 21 

4.2 Menetelmät sekä aineiston kerääminen, käsittely ja tulkinta ............................... 21 

4.3 Haastateltavat .............................................................................................................. 23 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus .......................................................................................... 24 

5. TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYYSI ......................................................................... 25 

5.1 Roolit esimies-alaissuhteissa .................................................................................... 25 

5.2 Esimiehen läheisyys ................................................................................................... 26 

5.3 Esimiehen etäisyys ..................................................................................................... 30 

5.4 Konfliktit esimies-alaissuhteissa ............................................................................... 34 



2 

 

5.5 Esimiehen ja alaisen välinen vaihtosuhde ja konfliktit .......................................... 37 

6. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO ....................................................................... 40 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET ............................................. 42 

7.1 Johtopäätökset ............................................................................................................ 42 

7.2 Jatkotutkimustarpeet .................................................................................................. 45 

LÄHTEET ................................................................................................................................ 46 

LIITTEET 

LIITE 1 Haastattelukysymykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. JOHDANTO  

 

Työyhteisömme kohtaavat tänä päivänä erilaisissa toiminnoissaan varsin paljon 

muutoksia ja epävarmuutta sekä niiden aiheuttamia haasteita. Esimiehen rooli 

korostuu erityisesti työyhteisön kohdatessa epävarmuuden tunnetta ja henkistä 

painetta. Hankalat ja henkisesti raskaat tilanteet korostavat entisestään esimies-

alaissuhteiden merkitystä. Työelämän paineille ei ole näkyvissä helpotusta, 

päinvastoin niiden lisääntymiselle ei näy loppua. Työyhteisöjen kasvavien paineiden 

aiheuttamat ilmapiiriongelmat ja ristiriidat ovat lisääntyneet merkittävästi vuosien 

varrella. (Järvinen 2000, 15) 

 

Esimies-alaissuhde on organisaatioiden toiminnan ja työyhteisön hyvinvoinnin 

kannalta todella merkittävässä roolissa. Harvoin tällaisia henkilösuhteita ja niiden 

toimivuutta arvostetaan tarpeeksi, ja usein ne saatetaankin sivuuttaa liian helposti. 

Tosiasia on kuitenkin se, että organisaatioiden vaikeimpia ongelmia ovat 

nimenomaan inhimilliset ongelmat ja ristiriidat (Järvinen 2000, 11). Esimies-

alaissuhteiden roolivaikeudet ja -konfliktit vaikuttavat alaisten käytökseen ja sitä 

kautta muun muassa heidän työmotivaatioonsa, työn laatuun, hyvinvointiin ja 

yleensäkin työssä suoriutumiseen.  

 

Jo vuonna 1964 Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek ja Rosenthal esittivät ensimmäistä 

kertaa teorian organisaatioiden roolidynamiikasta. Sen jälkeen organisaatioiden ja 

työyhteisöjen roolikonflikteja ja niiden vaikutuksia muun muassa työtyytyväisyyteen 

on tutkittu suhteellisen paljon. Tällaisia tutkimuksia ovat tehneet muun muassa 

Jackson ja Schuler (1985) sekä Abramis (1994). (Tubre & Collins 2000, 155–156) 

 

Organisaatioiden roolidynamiikan merkitystä on siis arvostettu jo pitkään, mutta 

nimenomaan eri hierarkiatasoilla olevien ihmisten väliset vertikaaliset roolikonfliktit 

ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Xin & Pelled 2003, 25). Jopa erittäin tuoreessa 

vuoden 2012 alussa julkaistussa tutkimuksessaan Kacmar, Bachrach, Harris ja 

Noble (2012, 44) painottavat sitä, ettei esimies-alaissuhteiden konflikteja ole 

juurikaan tutkittu. Esimies-alaissuhteiden etäisyys- ja läheisyyskysymykset ovat myös 
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jääneet todella vähälle huomiolle aiemmissa tutkimuksissa (Antonakis & Atwater 

2002, 675). Johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen teoriaa ja konfliktien johtamista 

on myös tutkittu erikseen, mutta ei yhdessä (Green 2008, 92). Siksi tämä tutkimus on 

erittäin ajankohtainen ja tärkeä, ja se pyrkii omalta osaltaan täyttämään tätä 

merkittävää tutkimusaukkoa aiheen ympärillä. 

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia millaisia roolivaikeuksia ja -

konflikteja esimies-alaissuhteissa esiintyy esimiehen silmin katsottuna sekä millainen 

yhteys on esimiehen ja alaisen välisellä suhteella ja konflikteilla. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös osoittaa esimies-alaissuhteiden merkitys, laajentaa ymmärrystä 

näihin suhteisiin liittyvistä roolivaikeuksista ja -konflikteista sekä herättää 

mielenkiintoa tätä tärkeää aihetta kohtaan. Tavoitteena on luonnollisesti löytää 

laadukas vastaus myös tutkielman tutkimuskysymyksiin. 

 

Aihe on tutkimisen arvoinen monestakin syystä, sillä esimies-alaissuhteet vaikuttavat 

koko organisaation toimintaan, tuottavuuteen ja menestykseen. Aihe on merkittävä ja 

sille on annettu liian vähän huomiota. Tutkimus korostaa esimies-alaissuhteiden 

merkitystä ja tärkeyttä. Tutkimus tuo uudenlaisen näkökulman roolivaikeuksiin ja -

konflikteihin, nimenomaan esimiesten näkökulmasta suhteessa omiin alaisiinsa. 

Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä esimies-alaissuhteiden arvosta, 

ja sitä kautta lisäämään myös organisaatioiden hyvinvointia, mikä johtaa 

organisaatioiden parempaan suorituskykyyn ja tulokseen.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tutkimusongelma pohjautuu esimies-alaissuhteiden mukanaan tuomiin 

ristiriitatilanteisiin, vaikeuksiin ja konflikteihin sekä siihen, miten esimies kokee 

tällaiset tilanteet ja niiden aiheuttamat tunnemyräkät. Inhimillistä on väistämättä se, 

että tällaisia tilanteita syntyy kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Näiltä tilanteilta ei 
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vältytä, mutta niitä voidaan ehkäistä, niistä voidaan oppia ja niiden oikeanlaisella 

johtamisella voidaan päästä koko organisaatiota edesauttavaan lopputulokseen.  

 

Tutkielman päätutkimuskysymys on seuraavanlainen;  

 

• Millaisia roolivaikeuksia ja -konflikteja esimies-alaissuhteissa esiintyy?  

 

Tutkimuksessa vastataan myös kolmeen alatutkimuskysymykseen. Niiden avulla on 

tarkoitus avata tutkimusongelmaa ja saada vastauksia pääkysymykseen hieman eri 

näkökulmista. 

 

Kolme alatutkimuskysymystä ovat: 

 

• Millainen yhteys on johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen laadulla, 

konflikteilla ja niiden johtamisella? 

• Millainen konflikti on esimiehelle kaikkein vaikein konflikti? 

• Millainen on hyvä esimies-alaissuhde esimiehen näkökulmasta? 

 

Näiden tutkimuskysymysten avulla pyritään antamaan kattava kuva esimies-

alaissuhteissa esiintyvistä roolivaikeuksista ja -konflikteista esimiehen näkökulmasta.  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu kolmeen pääteemaan ja niiden 

alateemoihin. Pääteemoina voidaan pitää roolivaikeuksia, roolikonflikteja ja johtajan 

ja alaisen välisen vaihtosuhteen teoriaa eli LMX-teoriaa. Teoriaosuudessa 

selvitetään, mitä rooleilla ja roolikonflikteilla tarkoitetaan sekä avataan yleisesti 

esimiehen roolivaikeuksia, liiallista läheisyyttä ja etäisyyttä, sekä niiden haittoja ja 

hyötyjä. Teoriaosuudessa kerrotaan tunnepohjaisista konflikteista ja sekakonflikteista 

sekä avataan johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen teoriaa eli LMX-teoriaa. 

Teoriaosuudessa avataan myös johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen ja 

konfliktien johtamisen suhdetta toisiinsa. Tutkimuksen teoreettisena pääasiallisena 
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perustana käytetään aiheeseen sopivia tieteellisiä artikkeleita, jotta tutkimus olisi 

mahdollisimman laadukas. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rajattu kyseiseen 

aiheeseen sopiviin käsitteisiin ja teorioihin, jotta tutkimus seuraa tiettyä linjaa ja sen 

tarkoitus ja tavoitteet toteutuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

1.4 Rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan vain esimies-alaissuhteisiin liittyviä roolivaikeuksia ja - 

konflikteja. Rajaus on tärkeä, sillä muuten rooleihin liittyviä seikkoja voisi tarkastella 

koko organisaation kannalta tai keskittyä pelkästään esimerkiksi ylimmän johdon 

keskinäisiin roolikonflikteihin. Aihe rajataan myös siten, että sitä tutkitaan vain 

esimiehen näkökulmasta, eli miten esimies kokee asiat, eikä paneuduta alaisten 

näkökulmaan tutkielman rajallisuuden vuoksi. 
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Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tutkimus perustuu tekstiaineistoon, 

aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja teoriaan sekä haastatteluihin. Vastaukset 

tutkimuskysymyksiin ja työn johtopäätökset perustuvat teorian ja haastattelujen 

yhteensovittamiseen sekä analysointiin. 

 

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina haastatteluina, tarkemmin sanottuna 

teemahaastatteluina. Haastatteluissa käydään läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta 

kysymysten muotoilussa ja järjestyksessä voi olla eroja. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

11) Tällainen haastattelutapa antaa haastateltavalle enemmän mahdollisuuksia ja 

vapauksia vastata kysymyksiin, sekä luo vuorovaikutusta haastattelijan ja 

haastateltavan välille. Kysymykset on etukäteen mietitty, mutta haastateltava saa 

vastata niihin omin sanoin. Haastateltavilta kysytään kuitenkin samat kysymykset, 

vaikka niiden muotoilu voikin vaihdella. Haastateltavan on mahdollista esittää myös 

omia kysymyksiä ja poiketa kysymysten vastausjärjestyksestä. (Koskinen, Alasuutari 

& Peltonen 2005, 104–109) Haastattelut toteutetaan kasvokkain tapahtuvina 

yksilöhaastatteluina, eli jokaista haastateltavaa haastatellaan erikseen.   

 

Kyseiset tutkimusmenetelmät on valittu sen takia, että ne sopivat kyseiseen 

tutkimusaiheeseen ja sen luonteeseen paremmin kuin kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät. Tällaisesta aiheesta ei löydy juurikaan määrällistä aineistoa, 

kuten esimerkiksi numerodataa. Kuten Koskinen et al. (2005, 106) esimerkkiinsä 

nojautuen toteavat, on haastattelututkimuksen käyttö usein käytännön syillä 

perusteltu. Heidän esimerkissään oli nimenomaan kysymys konfliktien tutkimisesta ja 

aiheen arkuuden vuoksi ainoaksi mahdolliseksi tutkimusmenetelmätavaksi jäi 

haastattelututkimus. Tämän tutkimuksen kaltainen tutkimusaihe myös oikeastaan 

vaatii haastatteluja, sillä ne antavat realistisimman kuvan aiheesta, joka perustuu 

täysin henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, miten ihmiset asioita 

kokevat. Haastattelun käyttöä perustellaan myös sillä, että haastattelu on 

tiedonhankkimisen menetelmänä ehkä kaikkein käytetyin menetelmä sen 

yksinkertaisen tosiasian takia, että kysymällä saadaan parhaiten vastaus vallitsevaan 

tiedonpuutteeseen (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 9). 
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Tutkimus perustuu neljän eri esimiehen haastatteluihin. Maantieteellisesti kysymys 

on vain suomalaisista ja suomalaiseen kulttuuriin sekä työelämään liittyvistä esimies-

alaissuhteista. Ajallisesti tutkimusta ei ole rajattu tiettyyn ajankohtaan, esimerkiksi 

esimiehen ikään tai esimiesuran johonkin tiettyyn vaiheeseen.  

 

Haastateltavista esimiehistä kaksi toimii toimitusjohtajina Lappeenrantalaisissa hyvin 

menestyvissä yrityksissä, yksi on toiminut erään arvostetun ja tunnetun 

työmarkkinakeskusjärjestön puheenjohtajana ja yksi on henkilöstöpäällikkönä 

eräässä organisaatiossa Helsingissä. Haastateltavien joukko koostuu sekä miehistä 

että naisista, ja he kaikki ovat eri organisaatioiden sisältä. He ovat hiukan erilaisissa 

asemissa, eri toimialoilta, työyhteisöissä on paljon eroja ja lisäksi jokaisella heistä on 

erilainen koulutustausta. Yhteistä heille kaikille on kuitenkin monien vuosien kokemus 

esimiehenä työskentelystä. Näiden syiden takia haastattelut tarjoavat varmasti paljon 

erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdantoa seuraa teoriaosuus, jossa avataan jo aiemmin mainitut käsitteet ja teoriat.  

Tutkielman teoriaosuus tehdään valmiiksi ennen haastatteluihin ryhtymistä. Sen 

ansiosta koko tutkimus etenee alusta loppuun saakka teoriaan pohjautuen. 

Teoriaosuuden jälkeen on vuorossa haastattelut. Empiriaosuudessa teoria ja 

haastattelut linkitetään toisiinsa ja aineisto analysoidaan. Työn lopussa ovat 

tutkimustulosten yhteenveto, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin, sekä 

johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. 
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2. ROOLIT ESIMIES-ALAISSUHTEISSA 

 

Seuraavaksi tutkimuksen teoriaosuudessa paneudutaan roolien mukanaan tuomiin 

seikkoihin. Ensin kerrotaan, mitä rooleilla tarkoitetaan, sitten avataan esimiehen 

kokemia roolivaikeuksia ja lopuksi tässä jaksossa avataan vielä yleisesti 

roolikonflikteja sekä tarkemmin tunnepohjaista konfliktia ja sekakonfliktia. 

 

2.1 Roolit 

 

Roolilla tarkoitetaan sosiaalisessa kontekstissa muodostunutta käyttäytymismallien ja 

yksilöihin kohdistuvien odotuksien muodostamaa kokonaisuutta (Biddle 1986, 67). 

Rooleihin vaikuttavat myös taidot, kokemukset ja persoonallisuustekijät. Jokainen 

rooli vaatii kyseisten tekijöiden omanlaisensa kokonaisuuden. (Bassett & Carr 1996, 

38–39) Työroolilla puolestaan tarkoitetaan jonkin työn erilaisten ominaisuuksien 

muodostamaa kokonaisuutta. Sillä ei tarkoiteta vain työnkuvaa, ammattia tai 

ammattiryhmää, vaan se on laajempi kokonaisuus, jossa painottuvat kestävä 

inhimillinen toiminta ja ihmisten käyttäytyminen työhön liittyvässä kontekstissa. 

(Huvila 2008, 802, 808–809) 

 

Organisaatiot ovat käytännössä yksilöiden ja heidän työrooliensa muodostamia 

kokonaisuuksia (Bassett & Carr 1996, 44). Organisaatioiden tulee tunnistaa työroolit 

ja yksilöiden tulee omaksua ne, jotta organisaatiot voivat päästä päämääriinsä 

(Wickham & Parker 2007, 443). Ilman yksilöitä, heidän erilaisia roolejaan ja 

käyttäytymistään, ei organisaatioiden toiminta voisi pidemmän päälle olla kovinkaan 

menestyksellistä. Organisaatiot tarvitsevat erilaisia yksilöitä sekä näiden yksilöiden 

mukanaan tuomaa yksilöllistä osaamista ja ammattitaitoa. Tarvitaan myös erilaisia 

persoonallisuuksia ja näkemyksiä mahdollisimman monipuolisen kokonaisuuden 

aikaansaamiseksi. (Bassett & Carr 1996, 44) 

 

Ihmiset joutuvat päivittäin toimimaan erilaisissa rooleissa ja kohtaamaan kyseisiin 

rooleihin kohdistettuja odotuksia. Yksilö voi joutua päivän aikana toimimaan 

esimerkiksi työntekijän, esimiehen, aviopuolison, vanhemman tai ystävän roolissa ja 
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vaihtamaan sujuvasti roolista toiseen päivän aikana tilanteen mukaan. Tällainen eri 

roolien samanaikainen hallinta voi aiheuttaa paineita ja rasitusta. Myös tällaiset 

monet yksityiselämän roolit vaikuttavat yksilöiden työrooleihin. Erityisesti 

perhekeskeiset roolit nousevat merkittävään asemaan yksilöiden työrooleihin 

liittyvien tekijöiden kannalta. Nykyään organisaatioiden sosiaalinen ja taloudellinen 

moninaisuus vaatii rooleilta erittäin nopeaa muuntautumiskykyä sekä joustavuutta, 

jotta roolit ja rooliodotukset kohtaavat alati muuttuvien tilanteiden kanssa. (Bassett & 

Carr 1996, 40; Lynch 2007, 379–383; Wickham & Parker 2007, 449–451)  

 

2.2 Roolivaikeudet 

 

Esimiehen roolivaikeudet voidaan karkeasti jakaa liialliseen läheisyyteen ja liialliseen 

etäisyyteen suhteessa alaisiinsa. Esimies voi sortua siihen, että hän rakentaa 

ystävyyssuhteita alaistensa kanssa, tai sitten esimies käyttää yltiöpäisesti 

auktoriteettiaan ja etääntyy alaisistaan sekä heidän arkitodellisuudestaan. 

Yrityselämän ystävyyssuhteet ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi (Ingram 

& Zou 2008, 167). Liian läheinen esimies ei kuitenkaan ole hyväksi, vaan esimiehen 

tulee säilyttää oikeanlainen etäisyys suhteessa alaisiinsa. (Järvinen 2000, 63) 

 

Esimies ei kuitenkaan pysty täysin erottelemaan yksityiselämänsä ihmissuhteita ja 

työpaikkansa ihmissuhteita toisistaan (Ingram & Zou 2008, 168). Esimiehen suurin 

vaikeus on säilyttää esimiesrooli työpaikalla etenkin suhteessa alaisiin, joiden kanssa 

esimiehellä on muodostunut ystävyyssuhde ja vahva tunneside. Kaikkia alaisia tulee 

kohdella samalla tavalla, mikä on todella haastavaa ja vaikeampaa kuin moni voisi 

uskoa. Tällaiset roolivaikeudet vaativat paljon sekä esimieheltä että alaiselta. 

Molempien tulee olla valmiita jättämään työpaikan roolivaikeudet työpaikalle, tai 

muuten tällainen ystävyyssuhde ei voi toimia pidemmän päälle. (Järvinen 2000, 63–

65; Nefer 2008, 12–14) 

 

Esimiehen roolilla on suuri merkitys ja esimiehen tehtävänä on löytää sopiva 

tasapaino läheisyyden ja etäisyyden välillä. Kuten Antonakis ja Atwater (2002, 697) 

toteavat, on esimiehen ja alaisen välisellä etäisyydellä todella merkittävä rooli 
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selitettäessä esimiestyön vaikutuksia alaisten käyttäytymiseen ja työssä 

suoriutumiseen. Myös Napier ja Ferris (1993, 322) painottavat esimiehen ja alaisen 

välisen etäisyyden ja sen vaikutusten ymmärtämisen tärkeyttä. Esimies siis toimii 

työyhteisön ja ulkomaailman raja-alueella, eikä hän saa ajautua liialliseen 

tunnepitoiseen suhteeseen alaistensa kanssa. Esimiehen tulee muistaa tärkein 

tehtävänsä eli alaisten johtaminen. Mikään organisaatio ei toimi ilman johtamista. Jos 

esimies ei itse johda, niin joku muu ottaa sen tehtäväkseen. (Järvinen 2000, 63–65) 

 

2.2.1 Esimiehen läheisyys 

 

Nykyään työelämässä ollaan kallistumassa enemmän siihen suuntaan, että 

auktoriteettia ja hierarkiaa ei tule käyttää kuten ennen vanhaan, vaan erilaiset 

työelämän ystävyyssuhteet ovat nousseet merkittävämpään asemaan. Monet 

esimiesasemassa olevat henkilöt ovat niin sidoksissa työhönsä, että heidän on usein 

jopa vaikeaa pitää työ- ja yksityiselämä erillään. Tästä johtuen esimiehet rakentavat 

helposti läheisiä suhteita alaisiinsa. (Ingram & Zou 2008, 168, 182) 

 

Esimiehen täytyy tehdä selväksi alaisilleen, että työpaikalla hänen täytyy kohdella 

jokaista alaistaan tasapuolisesti, eivätkä henkilökohtaiset ystävyyssuhteet saa nousta 

tämän lähtökohdan edelle. Esimiehen liiallinen läheisyys näkyy muun muassa siinä, 

että erilaisissa vastuunlisäyspäätöksissä tai esimerkiksi ylennystilanteissa esimies 

saattaa helposti nähdä alaisystävänsä muita alaisia paremmassa valossa 

ystävyyssuhteen takia, vaikka todellisuudessa muut alaiset olisivatkin parempia 

vaihtoehtoja ylennykseen tai esimerkiksi tiimin vetäjäksi. Esimiehen tulee tällaisissa 

tilanteissa ottaa huomioon ennen kaikkea ystävänsä taidot, tiedot sekä sopivuus 

kyseiseen tehtävään. Liian läheisen esimiehen vaikeudet suhteessa alaisiin korostuu 

erityisesti tilanteissa, joissa esimies on noussut vuosien saatossa asemaansa 

työyhteisön keskeltä. Ongelmana esimiehen liiallisessa läheisyydessä on usein myös 

se, että esimies jättää ongelmat helpommin käsittelemättä läheisten alaistensa 

kanssa. Tällöin konfliktikierre pahenee ja pelisäännöt ontuvat. (Järvinen 2000, 63–65, 

70–71; Janove 2005, 153–156) 
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Läheisistä esimies-alaissuhteista seuraa luonnollisesti sekä etuja että haittoja. 

Yhtenä merkittävimpänä etuna voidaan ehdottomasti pitää luottamusta (Ingram & 

Zou 2008, 170). Kun esimies-alaissuhde on läheinen, mutta ei kuitenkaan liian 

läheinen, etuina nähdään sitoutuminen, jaetut arvot, avoimuus, epävirallisuus, 

molemminpuolinen spontaanisuus sekä merkittävästi lisääntynyt kommunikaatio. 

Kommunikaatio on usein tehokasta, ja väärinymmärrysten määrä on vähäisempää 

kuin etäisissä suhteissa. Osapuolet pystyvät myös ymmärtämään ja ennakoimaan 

toistensa käyttäytymistä paremmin. Läheisessä suhteessa olevat henkilöt tukevat 

toisiaan ja auttavat toisiaan työtehtävissään helpommin kuin etäisessä suhteessa 

olevat. He kohtaavat toisiaan useammin ja nämä kohtaamiset ovat 

henkilökohtaisempia sekä tuottavampia. Valtaerot eivät ole näkyvissä kohtaamisissa 

ja molemminpuolinen kunnioitus sekä toisen tukeminen korostuvat. Myös lojaalisuus 

ja rehellisyys ovat merkittävässä roolissa. Tällaiset suhteet vähentävät työstressiä, 

lisäävät viihtyvyyttä ja työhyvinvointia sekä samalla myös työyhteisön tuottavuutta. 

Läheisessä esimies-alaissuhteessa esimies on tietoisempi alaisensa 

työkäyttäytymisestä. (Berman, West & Richter 2002, 217–219; Boyd & Taylor 1998, 

14–16) 

 

Kun esimiehen ja alaisen suhde kehittyy liian läheiseksi, tuo se kuitenkin mukanaan 

merkittäviä haittoja. Liiallinen läheisyys haittaa esimiehen itsenäistä päätöksentekoa, 

lisää konfliktiherkkyyttä sekä suosikkijärjestelmien mahdollisuutta, tai ainakin niiden 

olemassaolon vaikutelmaa. Esimies saattaa olla niin läheinen alaisensa kanssa, että 

hän ei kykene tekemään päätöksiä ennen kuin on keskustellut alaisensa kanssa. 

Esimies kokee myös vaikeaksi käskyttää alaisystäväänsä sekä säilyttää 

objektiivisuus häntä kohtaan. Läheisen alaisen irtisanominen voi olla esimiehelle 

henkisesti liian rankka paikka. Tasapuolinen kohtelu kaikkia alaisia kohtaan on 

kiistämättä yksi esimiehen haastavimmista tehtävistä. Myös poliittinen 

haavoittuneisuus saattaa lisääntyä, sillä ystävyyssuhteet voivat myöhemmin kääntyä 

sen osapuolia vastaan. Esimies saattaa myös joutua alaisensa manipuloinnin 

kohteeksi. Läheisissä tunnepitoisissa suhteissa esiintyy helposti myös kateutta, 

kilpailua sekä mahdollisesti myös fyysistä vetovoimaa, mikä saattaa kehittyä 

seurustelusuhteeksi asti. Seurustelusuhteet ovat äärimmäinen muoto liiallisesta 
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läheisyydestä esimiehen ja alaisen välillä. (Berman et al. 2002, 219; Boyd & Taylor 

1998, 17–18) 

 

2.2.2 Esimiehen etäisyys 

 

Esimiehen etäisyys alaista kohtaan voidaan jakaa sen mukaan onko esimies 

fyysisesti kaukana alaisestaan, maksimoiko esimies statustaan ja asemansa 

mukanaan tuomaa valtaa suhteessa alaiseensa vai kohtaako esimies vain harvoin 

alaisensa kanssa. Kyse on siis fyysisestä etäisyydestä, koetusta sosiaalisesta 

etäisyydestä ja koetusta vuorovaikutuksen määrästä. (Antonakis & Atwater 2002, 

674) Etäisyyttä alaisen ja esimiehen välillä lisäävät muun muassa työvoiman 

moninaisuus, erilaiset kulttuurit sekä alaisten määrän lisääntyminen yhtä esimiestä 

kohtaan, jolloin esimiehellä on yksinkertaisesti vähemmän aikaa alaisilleen (Napier & 

Ferris 1993, 323–324). 

 

Fyysisellä etäisyydellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, kuinka kaukana alaiset 

fyysisesti sijaitsevat esimiehestään (Napier & Ferris 1993, 333). Esimerkiksi etätyö 

tai esimiehen toimipisteen sijainti toisessa kaupungissa ovat esimerkkejä tästä. 

Fyysinen etäisyys luo merkittäviä haasteita esimiehille ja monissa tilanteissa esimies 

ei kykene johtamaan fyysisesti etäällä olevia alaisiaan tehokkaasti. Toisaalta 

teknologian kehitys on helpottanut esimiestyötä tällaisissa suhteissa. Fyysinen 

etäisyys vaikuttaa esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksen määrään ja laatuun sekä 

saattaa vähentää huomattavasti esimiehen mahdollisuutta vaikuttaa alaisensa 

työkäyttäytymiseen. Myös alaisen työssä suoriutumisen tarkkailu vaikeutuu, ja 

esimiehen mahdollisuudet palkitsemiseen sekä rankaisemiseen vähenevät fyysisen 

etäisyyden kasvaessa. Tutkimusten mukaan esimiehen ja alaisen liiallinen fyysinen 

etäisyys on verrannollinen huonompiin työtuloksiin. (Antonakis & Atwater 2002, 684–

686) 

 

Antonakis ja Atwater (2002, 682) määrittelevät koetun sosiaalisen etäisyyden siten, 

että se tarkoittaa koettuja eroja esimiehen ja alaisen statuksessa, asemassa, 

auktoriteetissa ja vallassa, jotka vaikuttavat esimies-alaissuhteen läheisyyteen ja 

suhteen mukanaan tuomaan sosiaaliseen kontaktiin. Alaiset voivat kokea sosiaalista 
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etäisyyttä silloin, kun esimies on fyysisesti lähellä, mutta pitää kuitenkin sosiaalista 

etäisyyttä alaisiinsa painottamalla valta-asemaansa ja pönkittämällä auktoriteettiaan. 

Valta-aseman painottaminen on yksi merkittävimmistä etäännyttävistä tekijöistä 

esimiehen ja alaisen välillä (Napier & Ferris 1993, 331). Esimiehen vetäytyessä 

syrjään ja etäälle alaisistaan sekä myös silloin, kun esimies ei ole suorassa 

vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa vaan hoitaa kommunikoinnin ja 

viestinvälityksen välikäsien kautta, voivat alaiset kokea esimiehensä sosiaalisesti 

etäiseksi. Koetun sosiaalisen etäisyyden näkemyksessä esimiehet pitävät etäisyyttä 

alaisiinsa, jotta heillä ei ole riskiä vaikutusvaltansa ja kunnioituksensa katoamiseen. 

Tällöin esimiehillä on huoli asemastaan. (Antonakis & Atwater 2002, 682, 689–690, 

695) Usein korkea sosiaalinen etäisyys voi aiheuttaa myös fyysistä etäisyyttä ja 

koetun vuorovaikutuksen määrän vähenemistä (Chun, Yammarino, Dionne, Sosik & 

Moon 2009, 691).  

 

Koetulla vuorovaikutuksen määrällä tarkoitetaan sitä, kuinka usein esimies ja alainen 

kohtaavat toisiaan ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Mitä vähemmän tällaisia 

vuorovaikutuksellisia kohtaamisia on, sitä etäisempi esimies on alaiselle ja 

päinvastoin (Napier & Ferris 1993, 344). Sopiva etäisyys esimiehen ja alaisen välillä 

on erittäin tilannesidonnaista, sillä toiset tehtävät vaativat esimieheltä enemmän 

läheisyyttä alaisen kanssa kuin toiset tehtävät. Myös alaisissa on eroja ja täytyy 

muistaa, että jokainen alainen vaatii esimieheltään tietynlaista etäisyyttä tai 

läheisyyttä. (Antonakis & Atwater 2002, 687) Vuorovaikutusta tarvitaan ehdottomasti 

työyhteisöissä ja sillä on todettu olevan paljon positiivisia vaikutuksia (Napier & Ferris 

1993, 335).  

 

Liian etäisen esimies-alaissuhteen haittavaikutuksina voidaan luonnollisesti pitää 

aiemmin läheisen esimies-alaissuhteen hyötyinä mainittujen seikkojen puuttumista, 

kuten muun muassa avoimuuden, runsaan kommunikaation ja kunnioituksen 

puuttumista. Haittapuolina pidetään myös alaisen alhaista henkilökohtaista 

merkitystä esimiehelle, esimiehelle kuuluvan tiedon vähäistä määrää, esimiehen 

satunnaista huomiota alaistaan kohtaan, epäsuoraa vuorovaikutusta ja yhteisten 

kokemusten vähäisyyttä esimiehen ja alaisen välillä. Liian etäisestä esimiehestä 

seuraa, että alaisen kuva omasta esimiehestään perustuu vain alaisen attribuutioihin 
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ja tällöin vaarana on, että alaisen asenne esimiestään kohtaan muodostuu 

negatiiviseksi. Liiallinen etäisyys johtaa myös siihen, ettei esimies pysty ohjaamaan 

työyhteisönsä toimintaa riittävän hyvin. Esimiehestä tulee kykenemätön 

huolehtimaan työyhteisönsä toimintaedellytyksistä ja ongelmiin puuttuminen muuttuu 

hitaammaksi ja vaikeammaksi. (Chun et al. 2009, 690–692; Järvinen 2000, 75) 

 

2.3 Roolikonfliktit 

 

Roolien yksi suurin ja väistämättömin ongelma on niiden mukanaan tuomat 

roolikonfliktit, joita syntyy sekä eri roolien välillä että roolien sisällä. Konflikteja syntyy 

väistämättä ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Roolikonfliktilla tarkoitetaan 

rooliin kohdistuvia ristiriitoja, jotka voivat liittyä ihmisen omiin odotuksiin tai rooliin 

kohdistuviin ulkopuolelta tuleviin odotuksiin. Konfliktissa sen yksi osapuoli kokee, että 

toinen osapuoli vaikuttaa häneen negatiivisesti tai heidän mielipiteensä ovat 

ristiriitaiset keskenään (Wall & Callister 1995, 517). Yleinen olettamus on, että 

konfliktit ovat aina negatiivinen asia sen osapuolille ja koko organisaatiolle.  Nykyään 

on kuitenkin keskitytty myös konfliktien aiheuttamiin positiivisiin seikkoihin. Oikein 

johdettuna konfliktit voivat hyödyttää koko organisaatiota. Erityisesti työntekijöiden 

kokemusten ja persoonallisuustekijöiden erilaisuus voi lisätä organisaation 

tarkoituksen ja tehokkuuden tasapainoa. Heikosti johdettuna konfliktit puolestaan 

voivat lamaannuttaa koko työyhteisön ja aiheuttaa merkittävää luottamuspulaa 

organisaation sisällä. Organisaation johdolta vaaditaan roolikonfliktien ja niiden 

vaikutusten laajaa ymmärtämistä ja oikeanlaista johtamista. (Bassett & Carr 1996, 

40–41; Kacmar et al. 2012, 50–52)  

 

Roolikonflikteja aiheuttaa myös yksilöiden roolityytymättömyys. Tyytyväisyyteen tai 

tyytymättömyyteen vaikuttavat yksilön omaamat taidot ja aikaisemmat kokemukset 

sekä odotusten ja persoonallisuustekijöiden taso. Jokainen työntekijä on yksilö ja 

jokainen heistä on tyytyväinen erilaisiin asioihin työssään. Myös oikeanlaisella 

kommunikaatiolla on vaikutusta roolikonflikteihin. Erityisesti kommunikaation puute 

aiheuttaa konflikteja työyhteisöissä. (Bassett & Carr 1996, 41;Tubre & Collins 2000, 

157) 
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Roolikonfliktien haittapuolina yksilötasolla pidetään muun muassa vihamielisyyttä, 

turhautumista, stressiä, alhaista työtyytyväisyyttä, vähentynyttä motivaatiota ja 

tuottavuutta, epäluottamusta, väärinymmärryksiä, negatiivista suhtautumista toisiin, 

kommunikaation heikentymistä, poissaolojen lisääntymistä, vähentynyttä sitoutumista 

organisaatioon, yhteisten tavoitteiden hämärtymistä, toisten välttelyä sekä 

henkilökohtaisen kehittymisen heikentymistä. (Wall & Callister 1995, 527–528; Biddle 

1986, 82) Selvää on, että tällaiset tekijät haavoittavat konfliktin osapuolia ja voivat 

loppujen lopuksi haavoittaa koko organisaatiota, jos niitä ei hoideta oikein.  

 

Esimies-alaissuhteissa esiintyvät konfliktit voidaan jakaa tunnepohjaiseen konfliktiin 

ja sekakonfliktiin. Puhtaalla tunnepohjaisella konfliktilla on nähty olevan enemmän 

negatiivisia vaikutuksia esimies-alaissuhteisiin kuin sekakonfliktilla, koska 

sekakonfliktissa sen osapuolet keskittyvät myös itse tehtävään, eikä osapuolten 

huomio ole vain ja ainoastaan tunnepohjaisessa ärsytyksessä. (Xin & Pelled 2003, 

25, 29) Tunnepohjaisilla konflikteilla on lähtökohtaisesti aina negatiivinen vaikutus 

konfliktin osapuoliin, kun puolestaan tehtävään liittyvä konflikti voi olla joskus jopa 

hyödyllinen (Jehn 1995, 256). 

 

2.3.1 Tunnepohjainen konflikti 

 

Tunnepohjaisella konfliktilla tarkoitetaan ihmisten välistä henkilökohtaista 

yhteensopimattomuutta, esimerkiksi ihmisten arvojen, uskomusten tai mielipiteiden 

yhteensopimattomuutta. Puhtaan tunnekonfliktin voi erottaa helposti tehtävä- tai 

sekakonfliktista, sillä silloin konfliktilla ei ole mitään tekemistä kyseisen tehtävän 

kanssa, vaan konfliktin taustalla on vain esimiehen tunteet alaista kohtaan. Tällöin 

esimies voi kokea vihamielisyyttä tai ärsytystä alaistaan kohtaan, vaikka itse tehtävän 

suorittamisessa ei olisi minkäänlaista erimielisyyttä. Tunnepohjainen konflikti nousee 

usein esille esimerkiksi yksilöiden henkilökohtaisten mieltymysten tai arvojen 

erilaisuuden takia. (Kacmar et al. 2012, 43; Xin & Pelled 2003, 27–28; Landry & 

Vandenberghe 2009, 5; Jehn & Mannix 2001, 238) 

 

Tunnepohjainen konflikti vaikuttaa todella negatiivisesti esimies-alaissuhteeseen. 

Usein ihmiset toimivat tunteidensa pohjalta, ja jos esimies kokee negatiivisia tunteita 
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alaistaan kohtaan, vaikuttaa se myös hänen alaistaan koskeviin päätöksiin 

negatiivisesti. Puolestaan positiiviset tuntemukset saavat esimiehen toimimaan 

helpommin alaistaan suosivasti. Tunnepohjaiset konfliktit voivat vahingoittaa 

merkittävästi esimies-alaissuhdetta ja aiheuttaa sen, että esimies on huonompi 

esimies tällaista alaista kuin muita alaisia kohtaan. Pikku hiljaa esimies ja alainen 

vetäytyvät kauemmaksi toisistaan ja heidän välinen vuorovaikutuksensa vähenee. 

Tunnepohjainen konflikti myös vähentää esimiehen tunnepitoista tukea alaistaan 

kohtaan, sekä vähentää esimiehen kannustusta alaisen luovuuteen. (Xin & Pelled 

2003, 28–29, 36) 

 

2.3.2 Sekakonflikti 

 

Sekakonfliktilla tarkoitetaan konfliktia, jossa yhdistyvät tunne- ja tehtäväpohjainen 

konflikti. Tehtäväpohjaisella konfliktilla tarkoitetaan erimielisyyksiä tehtävään 

liittyvistä asioista. Ne heijastavat konfliktin osapuolten erilaisia mielipiteitä ja ideoita 

tehtävään liittyen. Tunnepohjainen konflikti puolestaan viittaa ihmisten väliseen 

henkilökohtaiseen yhteensopimattomuuteen. Sekakonflikti syntyy usein silloin, kun 

alainen haastaa tai kyseenalaistaa esimiehen taidot ja tiedot jossakin tehtävään 

liittyvässä asiassa ja esimies kokee tilanteen ärsyttävänä ja epämukavana. (Kacmar 

et al. 2012, 43; Xin & Pelled 2003, 28, 36; Jehn & Mannix 2001, 238) 

 

Tyypillisesti esimieheltä odotetaan asemansa takia alaistaan korkeampaa älykkyyttä, 

taitoja ja tietoja. Onhan esimies se henkilö, joka on loppujen lopuksi vastuussa 

organisaation menestyksestä. Jos alainen kyseenalaistaa tehtävään liittyviä asioita 

tai osoittaa parempia taitoja tai tietoja kuin esimies, heidän välilleen syntyy helposti 

tunnepohjaista kitkaa. Esimies saattaa kokea, että alainen ei kunnioita häntä, tai 

esimies yksinkertaisesti häpeää alaisen paremmuutta ja kokee tilanteen 

epämiellyttävänä sekä hänen sosiaalista asemaansa uhkaavana. Tällöin kyse on 

sekakonfliktista, sillä vaikka konfliktin aiheuttaa tehtävään liittyvät seikat, kokee 

esimies väistämättä myös negatiivisia tunteita alaistaan kohtaan. Esimiehelle on 

yksinkertaisesti todella vaikeaa ottaa vastaan tehtävään liittyvää kritiikkiä tai 

haasteita omalta alaiseltaan, joka on organisaation arvojärjestelmässä esimiehen 

alapuolella. (Xin & Pelled 2003, 28, 36) 
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3. JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLISEN VAIHTOSUHTEEN 
TEORIA (LMX-TEORIA) 

 

Johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen teoria (Leader-member exchange theory), 

eli LMX-teoria, on peräisin vuodelta 1975, jolloin Dansereau, Graen ja Haga sekä 

Graen ja Cashman esittivät kyseisen teorian ensimmäistä kertaa. LMX-teoria 

keskittyy johtajan ja alaisen väliseen kahdenkeskiseen suhteeseen. Teorian mukaan 

johtaja rakentaa omanlaisensa vuorovaikutussuhteen jokaisen alaisensa kanssa sen 

sijaan, että johtajalla olisi vain yhdenlainen suhde ja johtamistyyli kaikkien alaistensa 

kanssa. (Green 2008, 95; Schriesheim, Castro & Cogliser 1999, 66) 

 

Lähtökohtana LMX-teoriassa on siis se, että johtajan, eli tässä tutkimuksessa 

esimiehen, ja jokaisen alaisen välillä on omanlaisensa ainutlaatuinen suhde. Esimies 

muodostaa suhteita alaistensa kanssa, ja nämä suhteet voidaan jakaa 

sisäryhmäsuhteiksi ja ulkoryhmäsuhteiksi. Usein sisäryhmään pääsevät vain harvat 

ja valitut alaiset, ja suurin osa jää ulkoryhmään. Sisäryhmää voidaan kuvailla 

läheiseksi sekä epäviralliseksi ja ulkoryhmää puolestaan enemmän tiettyihin rooleihin 

sekä muodollisuuteen nojautuvaksi ryhmäksi. Ulkoryhmän jäsenillä on 

tavanomaisempi suhde esimiehensä kanssa ja he noudattavat tarkoin työnkuvaansa. 

Sisäryhmän jäsenet saavat esimieheltään enemmän tukea, huomiota ja 

ymmärtäväisyyttä. Heidän vaihtosuhteessaan vallitsevina piirteinä nähdään 

luottamus, kunnioitus ja mieltymys toista osapuolta kohtaan. (muun muassa 

Northouse 2001; Allinson, Armstrong & Hayes 2001, 202; Liden & Graen 1980, 452) 

 

Kyse on pohjimmiltaan esimiehen ja alaisen välisen vaihtosuhteen laadusta. 

Sisäryhmään kuuluvan alaisen suhde esimieheensä on laadukkaampi kuin 

ulkoryhmään kuuluvan alaisen. Sisäryhmän työhyvinvointitekijät ovat yleensä 

ulkoryhmään nähden paremmassa kunnossa. Myös työntekijöiden vaihtuvuus on 

vähäisempää sisä- kuin ulkoryhmässä. Esimies haluaa huolehtia 

sisäryhmäsuhteistaan ja varmistaa, että sisäryhmän alaiset ovat tyytyväisiä ja 

pysyvät pidempään organisaatiossa. Esimiehellä on kokonaisvaltaisesti 

positiivisempi asenne sisäryhmää kuin ulkoryhmää kohtaan ja tällainen 

korkealaatuinen esimies-alaissuhde hyödyttää sen molempia osapuolia. Laadukas 
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esimies-alaissuhde saa aikaan positiivisempia työkokemuksia niin alaisen kuin 

esimiehenkin kannalta. (muun muassa Northouse 2001; Harris, Harvey & Kacmar 

2011, 1012; Landry & Vandenberghe 2009, 8–9) 

 

3.1 Johtajan ja alaisen välinen vaihtosuhde ja konfliktien 

johtaminen 

 

On väitetty, että mitä laadukkaampi esimies-alaissuhde on, sitä vähemmän 

suhteessa esiintyy ongelmia ja konflikteja. On myös tutkittu, että konfliktit ovat 

pienempimuotoisia ja niitä esiintyy harvemmin paremmissa esimies-alaissuhteissa. 

Tämä koskee kaikenlaisia konfliktityyppejä. (Landry & Vandenberghe 2009, 9, 13–

14) 

 

On selvää, että konfliktien oikeanlaisella johtamisella sekä esimiehen ja alaisen 

välisellä vaihtosuhteella on vaikutusta organisaation toimivuuteen (Green 2008, 93). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään viiteen eri konfliktin johtamistyyliin, jotka esitellään 

seuraavaksi. Malli perustuu Managerial Grid -johtamisruudukkomalliin, jonka Mouton 

ja Blake kehittivät jo vuonna 1964. Managerial Grid -mallissa johtajat luokitellaan 

tehtävä- ja ihmissuuntautuneisuuden mukaan. Tämän tutkimuksen konfliktien 

johtamisen viisi tyyliä puolestaan perustuvat kahteen ulottuvuuteen, jotka ovat 

esimiehen huomio itseensä ja esimiehen huomion keskittyminen muihin ihmisiin. 

Lähtökohtana tässä mallissa on siis se, perustuuko esimiehen konfliktien 

johtamistyyli itsekeskeiseen vai alaiskeskeiseen johtamistyyliin. Nämä viisi mallin 

mukaista johtamistyyliä ovat nimeltään integroiva (integrating), palveleva (obliging), 

dominoiva (dominating), välttelevä (avoiding) ja sovitteleva (compromising). (Rahim, 

Magner & Shapiro 2000, 10–11; Green 2008, 94–95) 

 

Integroivalla tyylillä tarkoitetaan sitä, että esimies kiinnittää paljon huomiota sekä 

itseensä että alaiseensa konfliktin hoitamisessa. Integroivalle tyylille tyypillistä on 

aktiivinen yhteistyö osapuolten välillä sekä molempia hyödyttävä win-win tilanne. 

Integroiva tyyli johtaa ensin yhteenottoon, joka edesauttaa avointa ja suoraa 

keskustelua, joka on loppujen lopuksi avain ongelmien ratkaisemiseen. Palveleva 
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tyyli tarkoittaa, että esimiehen huomio keskittyy vain alaiseen. Tällä tyylillä esimies 

pyrkii vain tyydyttämään alaisen tarpeet ja toimii erittäin epäitsekkäästi. 

Dominoivassa johtamistyylissä esimies puolestaan on huolissaan vain itsestään. Hän 

pyrkii valta-asemaansa käyttämällä ja lähes keinolla millä hyvänsä saavuttamaan 

omat tavoitteensa, välittämättä alaisestaan. Välttelevää johtamistyyliä käytetään 

silloin, kun esimiehen huomio ei kohdistu häneen itseensä eikä myöskään alaiseen, 

vaan koko konfliktia vältellään. Esimies saattaa silloin lykätä konfliktin selvittämistä 

myöhemmäksi tai vetäytyä kokonaan uhkaavasta tilanteesta. Sovittelevassa 

johtamistyylissä esimies puolestaan kiinnittää tyydyttävästi huomiota itseensä ja 

alaiseensa, eli toimii kaikkien mainittujen tyylien rajapinnalla. Sovitteleva konfliktien 

johtamistyyli johtaa siihen, että myös esimiehen on annettava joissakin asioissa 

periksi, jotta päästään tyydyttävään ratkaisuun. (Rahim et al. 2000, 10–12) 

 

Green (2008, 100) toteaa tutkimuksessaan, että esimiehen ja alaisen välisellä 

vaihtosuhteen laadulla on yhteyttä konfliktien johtamistyylin kanssa. Tutkimuksen 

mukaan korkealaatuinen vaihtosuhde liittyy integroivaan johtamistyyliin ja 

heikkolaatuisempi vaihtosuhde liittyy sovittelevaan johtamistyyliin. Green (2008, 104) 

painottaa myös, että mitä laadukkaampi esimiehen ja alaisen välinen vaihtosuhde on, 

sitä pysyvämpi on tietynlainen konfliktien johtamistyyli. Päinvastoin on 

heikkolaatuisissa vaihtosuhteissa. Integroivalla konfliktien johtamistyylillä päästään 

pääasiallisesti molempia osapuolia parhaiten palvelevaan ratkaisuun (Wall & Callister 

1995, 546). 

 

Vaihtosuhteen korkealla laadulla on positiivinen yhteys konfliktien hoitamiseen, ja 

puolestaan oikeanlaisella konfliktien johtamistyylillä on positiivinen vaikutus 

esimiehen ja alaisen väliseen vaihtosuhteeseen. Jos esimies hoitaa konfliktin 

alaisensa kanssa tyylikkäästi ja luottamusta herättäen, voi heidän vaihtosuhteensa 

laatu parantua. Korkealaatuisilla esimies-alaissuhteilla on siis tässäkin mielessä 

positiivinen vaikutus koko organisaatioon. Esimiesten tulisi pyrkiä rakentamaan 

laadukkaita vaihtosuhteita jokaisen alaisensa kanssa hyödyttääkseen koko 

organisaatiota. (Green 2008, 105) 
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4. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan tutkimusprosessista, tutkimuksessa käytetyistä 

menetelmistä, aineiston keruusta, käsittelystä ja tulkinnasta sekä tutkimuksen 

luotettavuudesta. Tutkimuksen empiirinen osio perustuu haastatteluihin. Aiheen 

arkuuden vuoksi haastateltavista kerrotaan vain hyvin niukat tiedot, jotta 

varmistetaan henkilöiden tunnistamattomuus. 

 

4.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessi alkoi varsinaisella aiheeseen tutustumisella ja lähdemateriaalien 

hankinnalla. Heti prosessin alussa kävi varsin selväksi, että aihe on erittäin haastava 

ja laadukkaiden lähdemateriaalien löytäminen osoittautui työn hankalimmaksi osa-

alueeksi aihepiirin vähäisten aiempien tutkimusten takia. Teoriaosuus rakennettiin 

vaikeuksista huolimatta valmiiksi ennen haastatteluja, jotta niistä saatiin paras 

mahdollinen hyöty irti ja samalla varmistettiin, että tutkimus säilyttää punaisen 

lankansa. Haastattelujen jälkeen oli vuorossa tutkimuksen empiriaosuus, jossa teoria 

ja käytäntö linkitettiin yhteen. Empiriaosuuden jälkeen vastattiin tutkimuskysymyksiin 

ja kiteytettiin työn johtopäätökset suhteessa aiempiin tutkimuksiin. 

 

Tutkimusprosessi eteni alusta loppuun saakka suurin piirtein tutkimussuunnitelman 

mukaisesti, pieniä aikataulullisia muutoksia lukuun ottamatta. Tutkimussuunnitelman 

huolellinen laatiminen ja syvällinen aiheeseen tutustuminen ennen sen laatimista 

helpottivat merkittävästi prosessin etenemistä sekä auttoivat säilyttämään tietyn 

linjan tutkimuksen edetessä.  

 

4.2 Menetelmät sekä aineiston kerääminen, käsittely ja tulkinta 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Kuten jo aiemmin mainittiin, 

empiriaosio perustuu neljän esimiehen haastatteluihin. Haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituina haastatteluina, tarkemmin sanottuna teemahaastatteluina. 
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Haastattelukysymykset oli etukäteen mietitty ja haastatteluissa käytiin läpi samat 

teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten muotoilussa ja järjestyksessä oli jonkin verran 

eroja. Haastateltavat esittivät myös omia kysymyksiä ja haastattelutilanteet olivat 

vuorovaikutuksellisia. Keskustelu oli avointa ja haastateltavat toivat paljon uusia 

näkemyksiä aiheeseen haastattelukysymystenkin ulkopuolelta, mikä lisäsi 

haastatteluista saadun hyödyn määrää. Haastattelut koettiin onnistuneiksi ja myös 

haastateltavilta saatiin hyvää palautetta, mikä luonnollisesti motivoi tutkijaa. 

 

Kyseiset tutkimusmenetelmät on valittu sen takia, että ne sopivat kyseiseen 

tutkimusaiheeseen ja sen luonteeseen parhaiten. Kuten Koskinen et al. (2005, 106) 

toteavat, on haastattelututkimuksen käyttö usein käytännön syillä perusteltu. Tässä 

tutkimusaiheessa tutkimuksen aihe ja arkuus ovat varsin painavat perustelut 

kyseisille tutkimusmenetelmille. Tämän tutkimuksen kaltainen tutkimusaihe 

oikeastaan vaatii haastatteluja, sillä ne antavat realistisimman kuvan aiheesta, joka 

perustuu täysin henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, miten ihmiset 

asioita kokevat.  

 

Haastattelurunko rakennettiin tutkimuksen teoriaosuuden rakenteen mukaisesti ja se 

koostuu 14 varsinaisesta haastattelukysymyksestä (Liite 1). Joitakin kysymyksiä 

avattiin haastateltaville niiden teoriasidonnaisuuden takia, jotta haastateltavat 

varmasti ymmärsivät, mitä kysymyksillä tarkoitetaan. Lisäksi haastateltaville 

painotettiin, että he saavat aina esittää tarkentavia kysymyksiä, jos 

haastattelukysymys oli epäselvä, tai jos he itse halusivat nostaa jonkun muun seikan 

keskusteluun mukaan. Näin he myös onneksi toimivat ja omalla positiivisella 

suhtautumisellaan haastattelua sekä koko tutkimusta kohtaan he antoivat oman 

tärkeän panoksensa tutkimuksen onnistumiseksi. Haastattelut koettiin erittäin 

toimivaksi sekä monipuolisia tuloksia antavaksi aineistonkeruumenetelmäksi. 

 

Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä haastatteluina vuoden 2012 maaliskuussa 

ja jokainen haastattelu nauhoitettiin. Haastattelut litteroitiin olennaisilta osiltaan ja 

tutkimuksen kannalta vähempiarvoiset kohdat jätettiin litteroimatta. Litteroitu aineisto 

jaettiin teoriaosuuden otsikoiden mukaan omiin teemaluokkiinsa ja analysointi 

tapahtui luokkakohtaisesti. Aineistosta merkattiin yhdenmukaiset sekä eriävät 
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mielipiteet omilla värikoodeillaan ja samojen mielipiteiden toistuminen eri 

haastateltavien keskuudessa nostettiin aineistosta korostaen esille omilla 

merkkikoodeillaan. 

 

Aineiston analysoinnissa pyrittiin koko ajan pitämään mielessä tulkinnan tärkeys. 

Tutkimuksessa on pyritty välttämään pelkkää kuvailua, sillä kuten Koskinen et al. 

(2005, 229) toteavat, on tutkimuksen tunnusmerkkinä selkeä tulkinta, jolla voidaan 

käydä keskustelua aiemman tutkimuksen kanssa. Aineiston tulkinnan apuna on 

käytetty laadullisiin tutkimusmenetelmiin liittyvää kirjallisuutta. Aineiston tulkinnassa 

ja analysoinnissa pidettiin mielessä tutkimusongelma, tutkimuskysymykset sekä 

tutkimuksen kohteena oleva ilmiö. 

 

4.3 Haastateltavat 

 

Tutkimusta varten haastatelluista henkilöistä kaksi työskentelee toimitusjohtajina 

Lappeenrantalaisissa hyvin menestyvissä yrityksissä, yksi on toiminut erään 

työmarkkinajärjestön puheenjohtajana ja yksi on henkilöstöpäällikkönä eräässä 

organisaatiossa Helsingissä. Haastateltavien joukko koostuu kahdesta miehestä ja 

kahdesta naisesta. Haastatteluvastaukset käsitellään nimettöminä henkilöiden 

tunnistamattomuuden varmistamiseksi. 

 

Haastateltava 1 on 50-vuotias nainen, joka on koulutukseltaan kauppatieteiden 

kandidaatti ja MBA. Lisäksi hän on käynyt monia johtamiskoulutuksia ja opiskellut 

itsenäisesti johtamista. Hän on työskennellyt henkilöstöpäällikkönä esimiesasemassa 

10 vuotta. Alaisten määrä on kuusi henkilöä. 

 

Haastateltava 2 on 62-vuotias mies, joka on koulutukseltaan insinööri. Hänen 

viimeisin työnimikkeensä oli puheenjohtaja ja alaisten määrä oli viimeisimmässä 

vaiheessa 36 henkilöä. Suoria alaisia hänellä oli kuusi. Esimiesasemassa hän on 

työskennellyt yhteensä 35 vuotta. 

 

Haastateltava 3 on 53-vuotias nainen, joka on koulutukseltaan yo-merkonomi sekä 

datanomi, ja lisäksi hänellä on atk-suunnittelijan tutkinto. Hän on toimitusjohtajana 
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eräässä asiantuntijaorganisaatiossa Lappeenrannassa. Alaisten määrä on viisi 

henkilöä. Hän on työskennellyt esimiesasemassa 14 vuotta. 

 

Haastateltava 4 on 49-vuotias mies, jolla on opistotasoinen tekninen koulutus. Lisäksi 

hän on työn ohella käynyt erilaisia johtamiskoulutuksia. Hän työskentelee 

toimitusjohtajana Lappeenrantalaisessa palveluorganisaatiossa. Alaisten määrä on 

ollut enintään 13 henkilöä. Hän on ollut esimiesasemassa yhteensä 15 vuotta. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Yleisesti tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla. ”Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä konsistenssin astetta, jolla jotkin tapaukset 

sijoitetaan samaan luokkaan eri havainnoitsijoiden toimesta eri aikoina. Kyseessä on 

ristiriidattomuus” (Koskinen et al. 2005, 255). Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan 

sitä, ”missä määrin tietty väite, tulkinta tai tulos ilmaisevat kohdetta, johon niiden on 

tarkoitus viitata” (Koskinen et al. 2005, 254). Laadulliseen tutkimukseen nämä 

käsitteet sopivat kuitenkin suhteellisen huonosti. Ne soveltuvat paremmin 

kvantitatiiviseen tutkimukseen havaintojen toistettavuuden ja suurempien 

havaintomäärien mahdollisuuden takia. Käsitteillä on kuitenkin niin vahva asema 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa, että käsitteiden sisältö tulee tuntea ja ottaa 

huomioon tutkimusta tehdessä. (Koskinen et al. 2005, 255–259) 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat saivat lukea tutkimuksen ennen sen 

julkaisemista. Tällainen toimintatapa lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska 

haastateltavat saivat itse varmistaa, ettei heidän haastatteluistaan ole vedetty 

virheellisiä johtopäätöksiä. Koskinen et al. (2005, 259) toteavatkin, että on väitetty, 

että ”ihmisten pitäisi voida tunnistaa itsensä raportista”. Tässä tutkimuksessa 

aineiston asianmukainen käsittely sekä tutkimusmenetelmien tarkka kuvaus lisäävät 

luotettavuutta. Tällöin lukija voi arvioida tutkimusta sekä sen taustaratkaisuja ja 

menetelmiä paremmin (Koskinen et al. 2005, 258–259). Myös haastatteluista 

poimituilla suorilla lainauksilla on lisätty tutkimuksen luotettavuutta ja 

konkreettisuutta.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYYSI 

 

Haastattelukysymykset sekä niiden järjestys (Liite 1) perustuvat tutkimuksen 

teoriaosuuden rakenteeseen. Selkeyden säilyttämiseksi myös tutkimustulokset 

pyritään esittämään samassa järjestyksessä.  

 

5.1 Roolit esimies-alaissuhteissa 

 

Jokainen haastateltava nosti esille esimiehen roolin moninaisuuden. He tukivat 

selkeästi Bassettin ja Carrin (1996, 44) näkemystä organisaatioista roolien 

muodostamina kokonaisuuksina. Haastateltavat kokivat roolinsa haastavaksi sekä 

jokaisesta alaisesta ja heidän odotuksistaan riippuvaiseksi. Yhteisinä termeinä nousi 

esiin tukihenkilö ja työnohjaaja. Esille nousi näkemys siitä, että erityisesti tiimityöhön 

perustuvissa työtehtävissä esimieheltä vaaditaan moninaista roolia sekä sen 

hallintaa, sillä välillä esimiehen tulee toimia kouluttajana tai ohjaajana ja välillä 

esimies on itse oppilaana. Esimieheltä vaaditaan työssään myös auktoriteettia, mutta 

sitä ei saa koskaan painottaa liikaa. 

 

”Ihmiset on kaikki erilaisia ja jokaisella on omanlaisensa rooli. Jokainen 

rooli yhdessä muodostaa kokonaisuuden.” (Haastateltava 2) 
 

”Oon tässä kyllä auktoriteetti tietenkin. Sanotaan kaikkien tukihenkilö ja 

työnohjaaja kaikille.” (Haastateltava 4) 
 

Haastateltavat painottivat erityisesti sitä, että heidän roolinsa on erittäin 

alaissidonnainen. Toinen vaatii selkeämpää auktoriteettia, toinen puolestaan kaipaa 

läheisempää johtamistyyliä. Haastatteluista nousi selkeästi esiin ihmisten johtamisen 

haasteellisuus. Esimiehen toiminta koostuu niin laajasta tehtäväkentästä ja erilaisten 

alaisten henkilökemioista, että toimivan esimies-alaissuhteen rakentaminen on 

varmasti yksi esimiehen haastavimmista tehtävistä, ellei jopa se kaikkein haastavin. 

 

”Suoraan sanoen oon kokenut kaikkein haasteellisimmaksi 

henkilöstöjohtamisen, koska jokainen ihminen on yksilö.” (Haastateltava 
4) 
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Haastateltavat ovat kiinnittäneet huomiota rooleihin organisaatioissaan, toiset 

selkeästi enemmän, toiset vähän vähemmän. Selkeimpänä yhteisenä piirteenä esille 

nousi roolituksen tärkeys ja vaikutus koko organisaation toimintaan. Esimiehen tulee 

pyrkiä roolittamaan alaisensa oikein ja tehokkaasti. Ilman oikeanlaista 

roolidynamiikka asiat eivät suju niin kuin niiden pitäisi sujua.  

 

”Pitäis osata kaivaa jokaisesta ne hyvät puolet.” (Haastateltava 3) 
 

Roolien tärkeyden ja oikeanlaisen roolidynamiikan ymmärtäminen on noussut 

ajankohtaiseksi aiheeksi, kuten tutkimuksen alussa todettiin. Esimies-alaissuhteiden 

merkitystä ei aina ymmärretä tarpeeksi, vaikka tällaisten henkilösuhteiden taustalla 

piilevät sellaiset voimavarat, jotka jokaisen menestyvän organisaation tulisi osata 

hyödyntää. Organisaatiot ovat ihmisten muodostamia kokonaisuuksia ja asiat 

tapahtuvat vain ihmisten välillä, ei asioiden välillä. Roolit ovat vaikuttamisen väline. 

Organisaatioiden tulee tunnistaa roolit ja yksilöiden tulee omaksua ne, jotta 

organisaatiot pääsevät päämääriinsä (Wickham & Parker 2007, 443). Organisaatiot 

tarvitsevat erilaisia yksilöitä sekä näiden yksilöiden mukanaan tuomaa yksilöllistä 

osaamista ja ammattitaitoa (Bassett & Carr 1996, 44). Samat ajatukset huokuivat 

myös haastatteluista.  

 

”Pidän niitä äärimmäisen tärkeinä ja olen kiinnittänyt niihin tosi paljon 

huomiota, ne on mulle tärkeitä ja mä arvostan niitä asioita.” 
(Haastateltava 1) 
 

Esimiesroolissa korostuu selkeästi roolin moninaisuus ja roolista toiseen vaihtaminen 

eri tilanteiden ja alaisten mukaan. Esimieheltä vaaditaan monien roolien hallintaa ja 

he joutuvat jatkuvasti kohtaamaan kyseisiin rooleihin kohdistettuja odotuksia. (muun 

muassa Basset & Carr 1996) 

 

5.2 Esimiehen läheisyys 

 

Esimiehen läheisyys herätti haastateltavissa esiin monenlaisia tunteita ja heidän 

näkemyksissään oli myös huomattavia eroja. Erittäin mielenkiintoiseksi seikaksi 

nousi se, että molemmat naishaastateltavat suhtautuivat esimiehen ja alaisen 
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ystävyyssuhteeseen positiivisemmin kuin mieshaastateltavat. Tämä seikka voi 

hyvinkin olla peräisin naisten ja miesten persoonallisuuseroista ja erilaisesta 

johtamistyylistä. Haastateltava 4 oli jyrkimmin sitä mieltä, että missään nimessä ei 

saa olla ystävä alaisen kanssa. Haastateltava 2 oli sitä mieltä, että esimiehen ja 

alaisen välinen ystävyyssuhde aiheuttaa kateutta ja katkeruutta organisaatioon, jos 

muut kuulevat tällaisesta ystävyyssuhteesta. Sen takia siihen ei kannata ryhtyä. He 

molemmat painottivat kuitenkin sitä, että esimiehen tulee löytää sopiva läheisyyden 

aste, jotta työyhteisö toimii parhaalla mahdollisella tavalla, sillä esimiehen aitoa 

läsnäoloa tarvitaan. Esimiehen ja alaisen välistä ystävyyssuhdetta he eivät 

kuitenkaan hyväksy. Osalla haastateltavista oli omakohtaisia kokemuksia esimiehen 

ja alaisen välisestä ystävyydestä. Osa oli kuullut kokemuksia omilta kollegoiltaan tai 

seurannut niitä vierestä jonkun toisen esimiehen kohdalla. Kysyttäessä esimiehen ja 

alaisen välisen ystävyyden mahdollisuudesta, erilaiset näkemykset kumpusivat esille. 

 

”Aivan mahdotonta. Mun mielipide on, et missään nimessä alainen ei ole 

kaveri, ja en vietä vapaa-aikaani alaisten kanssa, et pitää olla sellanen 

hajurako niin sanotusti.” (Haastateltava 4) 
 

”Työsuhde on työsuhde ja ystävyyssuhde on ystävyyssuhde. Kuulostaa 

ikävältä, mut niin se vaan on. Kateus, katkeruus ja kaunaisuus ovat 

semmosia asioita, mitä ei koskaan saa päästää organisaation sisälle.” 

(Haastateltava 2) 
  

”Kyl voi olla, mut pitää olla myös tiukka ja vaatii se työ tehtäväks.” 

(Haastateltava 3) 
 
”Asia, jota mä olen paljon pohtinut, tosi paljon pohtinut tätä asiaa. Se on 

erittäin haastava roolien yhdistelmä, enkä ole siitä aivan täysin varma, 

että se kovinkaan usein toimii, mutta omassa johtajuudessa oon kokenut, 

että se on aika pitkälle mahdollista. Se on tosi haastavaa, enkä suosittele 

sitä kauheen monille ihmisille.” (Haastateltava 1) 
 

Haastateltavat 1 ja 3 painottivat kuitenkin rajojen vetämistä. Ystävyyssuhde voi 

onnistua vain, jos pelisäännöt tehdään selviksi ja asioista keskustellaan. 

Alaisystävälle pitää tehdä selväksi, että vaikka ollaan ystäviä, niin tasapuolisuus tulee 

säilyttää, eikä esimies voi koskaan irrottautua esimiesroolistaan työpaikalla. 

Haastateltava 1 painotti, ettei esimiesroolia ja sen mukanaan tuomaa valtaa saa 
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myöskään koskaan käyttää hyväksi ystävyyssuhteessa. Seurauksena on ystävän 

menettäminen todennäköisemmin kuin alaisen menettäminen. Lähtökohtana on siis 

rajojen vetäminen ja asiasta keskusteleminen. Haastateltavat siis tukivat täysin 

Järvisen (2000, 63–65) ja Janoven (2005, 153–156) näkemyksiä tasapuolisuuden 

merkityksestä. 

 

Haastatteluista nousi esille, että sopivan läheisessä esimies-alaissuhteessa 

luottamus on kaikkein merkittävin etu. Samaa mieltä olivat myös Ingram ja Zou 

(2008, 170). Erityisesti avoimuus, rehellisyys, lisääntynyt kommunikaatio, 

väärinymmärrysten väheneminen, työhyvinvointitekijöiden ja tuottavuuden 

paraneminen sekä, vielä näitäkin selkeämmin, esimiehen tietoisuus alaisen 

työkäyttäytymisestä nousivat esille. Nämäkin tulokset tukevat aiempaa tutkimusta 

(Berman et al. 2002, 217–219; Boyd & Taylor 1998, 14–16). Ajan tasalla pysyminen 

nousi myös tärkeänä seikkana esille.  

 

”Ei läheisyys ole paha asia, jos se on yhtä kuin luottamus, mut jos se on 

jotakin muuta, niin sit se ei oo hyvä asia. ” (Haastateltava 2) 
 

”Sillon ollaan niinku joka hetki tavallaan kartalla, et missä mennään. 

Esimies tietää mitä alainen ajattelee, mitkä on hänen toiveensa, miten 

hän kokee työnsä, onnistumiset, epäonnistumiset, avuntarpeet ja niin 

edelleen. Se on ajan tasalla olevaa johtamista ja työskentelyä, se on 

niinku paras asia, jos aatellaan sen kokonaisuuden kannalta.” 
(Haastateltava 1) 

 

Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että läheisessä esimies-alaissuhteessa alainen on 

motivoitunut ja antaa parhaan suorituksensa. Motivoituneisuus ja alaisen pyrkiminen 

parhaaseen suoritukseen liittyvät tutkijan mukaan Bermanin et al. (2002, 217–219) 

sekä Boydin ja Taylorin (1998, 14–16) mainitsemiin sitoutumiseen, jaettuihin arvoihin, 

toisen kunnioittamiseen ja tukemiseen sekä lojaalisuuteen. Näiden seikkojen takia 

alainen haluaa tehdä parhaansa ja olla hyödyksi. Tästä seuraa luonnollisesti parempi 

tuottavuus. Silloin kun esimiehen ja alaisen välinen suhde on kunnossa, voi 

esimieskin olla levollisin mielin. 

 

”Esimies on onnistunut vain silloin, kun hänen alaisensa voi hyvin ja 

tekee tuloksellista hyvää työtä.” (Haastateltava 1) 
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Kuten Berman et al. (2002, 219) sekä Boyd ja Taylor (1998, 17–18), myös kaikki 

haastateltavat nostivat suosikkijärjestelmän, tai ainakin sen olemassa olon 

vaikutelman, ja puolueellisuuden selkeimmin esille läheisen esimies-alaissuhteen 

haitoista puhuttaessa. Suosikkijärjestelmä vaikuttaa koko työyhteisöön ja muihin 

alaisiin sekä toimii erittäin huonona esimerkkinä. Esimies saattaa silloin hyväksyä 

alaisystävältään sellaista käytöstä, mitä ei hyväksy muilta tai suosii alaisystäväänsä 

joissakin tilanteissa. Eräs haastateltava painotti erilaisten mittareiden tärkeyttä 

organisaatioiden tasapuolisessa ja rehellisessä toiminnassa. Hänen mukaansa 

silloin, kun kaikki asiat ovat mitattavissa ja mittarit ovat julkisia sekä yhteisesti 

hyväksyttyjä, voidaan helpommin välttyä suosimiselta työyhteisöjen sisällä.  

 

”Mittarit on ainut keino toimia pärstäkerroinpolitiikkaa vastaan. Jos 

esimies tällasen pärstäkerroinpolitiikan sallii, on peli menetetty.” 
(Haastateltava 2) 

 

Eräs haastateltava nosti esille myös sen seikan, että alainen saattaa tuntea olonsa 

turvattomaksi, jos hänellä on sellainen tunne, että esimies tavallaan puuttuu. Näin voi 

käydä, jos esimiehellä ei ole minkäänlaista auktoriteettia, vaan hän on liian lähellä 

alaisiaan. Myös auktoriteetin vähenemisen tai sen kokonaan murenemisen 

mahdollisuutta haastateltavat pitivät todella merkittävänä haittana. Auktoriteetin 

täydellinen puuttuminen vähentää esimiehen uskottavuutta. 

 

”Voi olla, et ei ihan usko sit mitä sanoo.” (Haastateltava 3) 
 

Myös työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan nousi erään haastateltavan puheesta 

selkeästi esille. Ingram ja Zou (2008, 168, 182) totesivat, että esimiehen 

sitoutuneisuus työhönsä aiheuttaa sen, että esimiehen on vaikeaa pitää työ- ja 

yksityiselämä erillään. Jos esimiehellä on työyhteisössä monta alaisystävää, niin he 

keskustelevat helposti työasioista myös vapaa-ajallaan. Se on pidemmän päälle 

henkisesti erittäin raskasta. Puolestaan, jos työyhteisössä puhutaan vain vapaa-ajan 

asioista, kostautuu se jonkin ajan kuluttua selkeänä tuottavuuden laskuna. Toinen 

haastateltava koki läheisyyden haittapuoleksi sen, ettei esimies pienessä 

organisaatiossa saa hetken rauhaa, kun alaiset uskaltavat lähestyä helposti 
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pieniinkin asioihin liittyen. Hän koki ajoittain rasittavaksi, että esimies joutuu 

puuttumaan ja olemaan mukana kaikessa. 

 

”En saa hetken rauhaa niin sanotusti, et olis hyvä jos olis joku 

tornikonttori, jossa sais olla välillä rauhassa, et se on niinku se huono 

puoli, et täs on niinku mukana kaikessa. Siitä haluais välillä irti.” 
(Haastateltava 4) 
 

Tutkimuksen teoriaa vahvisti myös erään haastateltavan huoli siitä, että liian 

läheisessä suhteessa esimies saattaa sokeutua tosiasioille. Silloin ystävyyssuhde voi 

peittää virheitä, jotka ovat oleellisen tärkeitä. Hän painotti, että se voi johtaa myös 

valtasiirtymään, eli siihen, ettei valta olekaan siellä, missä sen pitäisi olla. Tietty 

vallankäytön olemus on välttämätöntä esimiehen toiminnassa.  

 

”Jos joku pääsee liian lähelle, se kaappaa myöskin valtaa ja se alkaa 

semmoseen niinkun, niinkun toisen käden johtamiseen, käyttää tätä 

läheisyyssuhdetta niinkun väärin hyväkseen, joka johtaa vääriin 

tulkintoihin ja jopa vääriin menetelmiin koko työyhteisössä. Se on erittäin 

vaarallista.” (Haastateltava 2) 
 

Kuten Berman et al. (2002, 219) sekä Boyd & Taylor (1998, 17–18) totesivat, ovat 

juuri tällainen alaisen manipuloinnin kohteeksi joutuminen, poliittinen 

haavoittuneisuus sekä esimiehen kykenemättömyys itsenäiseen päätöksentekoon 

merkittäviä haittoja sekä esimiehen että koko organisaation kannalta. 

 

5.3 Esimiehen etäisyys 

 

Haastateltavista vain yksi näki myös pientä positiivisuuden siementä esimies-

alaissuhteen etäisyydessä. Aiemmat vähäiset tutkimukset ovat käsitelleet vain 

etäisyyden haittapuolia, mutta kyseinen haastateltava uskoi siihen, että myös etäinen 

suhde voi sisältää luottamusta ja avoimuutta, jos asioista puhutaan, ja jos etäisyys on 

sopimukseen perustuvaa sekä molempia osapuolia tyydyttävä sovittu toimintatapa, 

kuten esimerkiksi etätyö. Vaara piilee kuitenkin siinä, ettei luottamusta ja avoimuutta 

välttämättä synny, jos alainen ja esimies eivät ihmisinä kohtaa toisiaan. 
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Haastateltavat pitivät esimiehen liiallista etäisyyttä esimiehen 

johtamistaidottomuutena ja heikkoutena. Tällöin esimies ei halua olla 

vuorovaikutuksessa, eikä häntä kiinnosta, mitä alaiselle kuuluu. Tämä tukee 

näkemyksiä alaisen vähäisestä henkilökohtaisesta merkityksestä esimiehelle, 

esimiehen satunnaisesta huomiosta alaistaan kohtaan, epäsuorasta 

vuorovaikutuksesta sekä esimiehen ja alaisen yhteisten kokemusten vähäisyydestä, 

mistä myös Chun et al. (2009, 690–692) olivat huolissaan. 

 

”Mun mielestä se on signaali siitä, että esimies ei ole aidosti kiinnostunut 

alaisestaan, eikä halua johtaa häntä yksilönä.” (Haastateltava 1) 
  

Haastatteluista nousi kirkkaimpana esille se, että liian etäinen esimies ei pysty 

ohjaamaan työyhteisönsä toimintaa riittävän hyvin, koska hän on ajautunut liian 

kauaksi sen arkitodellisuudesta. Myös esimiehelle kuuluvan tiedon määrä on liian 

vähäistä, eikä esimies pysty huolehtimaan työyhteisönsä toimintaedellytyksistä. 

Samaa näkökantaa kannattavat Chun et al. (2009, 690–692) sekä Järvinen (2000, 

75). 

 

”Haittoja on nimenomaan se, et esimies ei tiedä mitä organisaatiossa 

tapahtuu, hän on pihalla ku lumiukko. Hän ei myöskään tiedä, miten se 

henkilökunta voi, mikä on sen osaamistilanne, mikä on sen 

motivaatiotilanne. Musta se on mahdoton yhtälö onnistumista ajatellen. 

Esimies, joka ei oo läsnä, niin musta se on heikkoutta, tosi heikkoutta.” 
(Haastateltava 2) 

 

Esille nousi myös työyhteisön ilmapiirin kärsiminen. Esimiehen kannalta pahin tilanne 

on silloin, kun hän omalla etäisyydellään saa alaisensa kääntymään itseään vastaan, 

jolloin alaiset muodostavat kuppikuntia ja alkavat puhua pahaa esimiehestään. Se on 

puolestaan vihoviimeinen asia koko organisaation toimivuuden kannalta.  

 

”Sen työpaikan ilmapiiri on...se ei toimi vaan. Sit syntyy näitä 

kuppikuntia, joissa ringissä haukutaan esimiestä.” (Haastateltava 4) 
 

Henkilökunnan hyvinvointi kärsii, työmotivaatio laskee, tuottavuus laskee, vaihtuvuus 

lisääntyy ja yleisesti työhyvinvointitekijät heikkenevät negatiivisen ilmapiirin 

kasvaessa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että pidemmän päälle myös esimies itse 
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alkaa kärsiä tilanteesta. Eräs haastateltava koki, että esimiehen liiallinen etäisyys 

vähentää työyhteisön turvallisuuden tunnetta ja laskee yhteistä tahtotilaa. Toinen 

haastateltava totesi asian yksinkertaisesti siten, että alaisista tulee pitää huolta 

pienillä asioilla, eikä se onnistu, jos esimies on liian etäinen. 

 

”Se on toinen ääripää ja, ja se johtaa semmoseen käyttäytymiseen 

helposti, että henkilökunta ja ihmiset kokee, että he ovat heitteillä, ei 

heitä johdeta, ei heitä kuunnella, ei oo niinkun mitään semmosta 

luotettavaa työsuhteeseen liitettävissä olevaa tämmöstä tukiverkkoa, jos 

esimies on liian etäinen. Esimiehen täytyy olla aina läsnä, aina aktiivinen 

ja aina kiinnostunu joka ikisen ihmisen asioista ja tekemisistä ja oltava 

valmis siihen niin positiiviseen kuin kriittiseenkin tarkasteluun asioiden 

suhteen. Se on semmosta aitoa läsnäoloa, aitoa välittämistä, aitoa 

vastuunkantamista.” (Haastateltava 2) 
 

Kolmella haastateltavalla on omakohtaista kokemusta fyysisestä etäisyydestä 

(Antonakis & Atwater 2002; Napier ja Ferris 1993) esimies-alaissuhteessa ja kaikilla 

neljällä on kokemusta sosiaalisesta etäisyydestä sekä koetun vuorovaikutuksen 

määrästä etäisyyden mittarina (Antonakis & Atwater 2002; Napier ja Ferris 1993), 

joko omissa esimies-alaissuhteissaan tai aiemmin työelämässä itse alaisena 

suhteessa omaan esimieheensä.   

 

Fyysisen etäisyyden kohdalla haastateltavat kokivat, että teknologian kehitys on 

lähentänyt aiemmin äärimmäisen etäisiä fyysisestä etäisyydestä johtuvia suhteita. 

Myös Antonakis ja Atwater (2002, 684–686) nostivat teknologian kehityksen esille. 

Yhdellä haastateltavalla on alaisena omakohtaista kokemusta fyysisestä 

etäisyydestä ja hän myönsi suoraan, että se oli syy työpaikan vaihtoon. Toinen 

haastateltava myönsi teknologian helpottavan tilannetta, mutta painotti, ettei mikään 

korvaa oikeaa vuorovaikutusta. Kohtaamisissa nähdään, miten toinen voi ja esimies 

huomaa herkemmin, jos kaikki asiat eivät ole kohdallaan. Hänen mukaansa 

esimiehen ja alaisen tulisi kohdata toisensa vähintään kerran kahdessa viikossa.  

 

”Vuorovaikutus voi olla tiheää, mutta se ei kaiken kaikkiaan korvaa sitä 

fyysistä läsnäoloa.” (Haastateltava 2) 



33 

 

Haastateltavat painottivat myös Antonakiksen ja Atwaterin (2002) tavoin alaisen 

työssä suoriutumisen ja työkäyttäytymisen tarkkailun vaikeutta, sekä esimiehen 

hankaluutta johtaa alaistaan. Työtulosten huononeminen nousi myös esille.  

 

Sosiaalista etäisyyttä haastateltavat pitivät pahimpana etäisyyden muotona silloin 

kun etäisyys perustuu esimiehen auktoriteetin ja valta-aseman liialliseen 

painottamiseen. Valta-aseman painottaminen on yksi merkittävimmistä 

etäännyttävistä tekijöistä esimiehen ja alaisen välillä (Napier & Ferris 1993, 331). 

Antonakiksen ja Atwaterin (2002) mainitsema välikäsien käyttö nousi esille ja siinä 

eräs haastateltava ei nähnyt mitään hyväksyttäviä johtamisen aineksia. Välikäsien 

käyttö on hänen mielestään merkki esimiehen täydellisestä epäonnistumisesta. 

Sosiaalinen etäisyys on toisen haastateltavan mukaan alaisen heitteillejättöä. 

Tutkijalle syntyi haastattelujen pohjalta selkeä käsitys siitä, ettei esimies voi hoitaa 

työtehtäviään ja johtaa alaisiaan, jos hän on liian etäinen. Esimiehen turvautuminen 

valta-asemaansa viestii todennäköisesti vain esimiehen huonoista johtamistaidoista. 

Samaa seikkaa painottivat myös haastateltavat. 

 

”Asemavallan käyttö johtamisessa on niinkun heikkoutta.” (Haastateltava 
2) 

 

Haastateltavien mukaan koetun vuorovaikutuksen vähäisestä määrästä kärsii ennen 

kaikkea alainen, mutta myös esimies. Heidän mukaansa alainen ei silloin tiedä, mitä 

häneltä odotetaan ja kuinka tärkeä ja arvokas hän on. Alainen voi kokea selvää 

arvottomuuden tunnetta, jos hän ei kohtaa esimiehensä kanssa. Haastateltavat 

painottivat, että esimiehellä on kuitenkin päävastuu vuorovaikutuksesta jo pelkän 

asemansa puolesta. Jokaiselta esimieheltä vaaditaan vuorovaikutustaitoja. 

Vuorovaikutus on välttämätön luottamuksen rakentamisen kannalta. Vuorovaikutusta 

tarvitaan ehdottomasti työyhteisöissä ja sillä on todettu olevan paljon positiivisia 

vaikutuksia (Napier & Ferris 1993, 335).  

 

Kaksi haastateltavista on itse kokenut tällaista etäisyyttä aiemmin suhteessa omiin 

esimiehiinsä. Molemmat heistä kokivat, ettei heidän rooliaan arvostettu. Toinen koki 

myös puhtaasti tunnetta, että esimies ei halunnut kohdata häntä ihmisenä. Sen 

seurauksena syntyi todella pahoja ristiriitatilanteita ja vielä tänä päivänäkin 
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haastateltava kokee sen uransa yhtenä hirvittävimpänä kokemuksena. Hän totesi, 

että siitä jäi henkisesti syviä haavoja. Ehkä tämän takia kyseiset haastateltavat 

suhtautuvat hyvin kielteisesti esimiehen pönkittämään sosiaaliseen etäisyyteen. 

 

”Siin tulee hyvin äkkiä sit sellanen, et arvostetaanko vai ei.” 

(Haastateltava 3) 
 
”Joka ikinen ihminen arvostaa, et näkee esimiehensä ja voi esimiehensä 

kanssa jutella ja esimies kysyy, miten voit.” (Haastateltava 2) 
 

Koetun vuorovaikutuksen määrän merkitys nousi haastatteluissa tärkeänä esille. 

Haastateltavat mainitsivat, että vuorovaikutuksen määrää on pyritty lisäämään ja 

yhteistä osalle haastateltavista oli henkilökuntakahvien merkitys. Se on pieni, mutta 

erittäin tärkeä hetki päivän aikana, jolloin esimies voi kohdata alaisensa rennossa 

ilmapiirissä ja jutella muistakin, kuin vain työasioista. Esimieheltä vaaditaan 

läsnäoloa, jotta vuorovaikutusta syntyy. Jokainen alainen on yksilö ja he vaativat 

esimieheltään myös erilaista vuorovaikutusta, kuten Antonakis ja Atwater (2002, 687) 

toteavat. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että esimiehen tulee olla niin taitava, että 

hän saa aikaan vuorovaikutusta myös syrjään vetäytyvän alaisen kanssa. Hän kokee 

vuorovaikutuksen johtamistehtävän yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi ja uskoo, että 

jokaisella alaisella on kuitenkin hetkensä, jolloin vuorovaikutuksen mahdollisuus on 

olemassa. Esimiehen tulee vain löytää tällaiset hetket. Hänen mukaansa alainen, 

joka hakee etäisyyttä, voi usein pahoin ja siksi häntä ei saisi koskaan jättää yksin. 

 

”Jokaisella ihmisellä on hetkensä, milloin hän hyväksyy läheisyyden ja 

milloin hän ei hyväksy sitä.” (Haastateltava 2) 
 

5.4 Konfliktit esimies-alaissuhteissa 

 

Kuten arvata saattaa, on jokainen haastateltava kokenut konflikteja työssään. 

Ihmisten välillä konflikteja syntyy väkisinkin. Merkittävin yhteinen esille noussut 

konflikti oli luottamuspulakonflikti. Esille nousi myös roolikonflikteja ja alaisen 

roolisopimattomuutta. Joissakin tilanteissa roolisopimattomuus oli johtanut 

irtisanomisiin asti. Yksi haastateltava koki pahimman roolikonfliktinsa silloin, kun hän 
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nousi esimieheksi, eikä yksi hänen alaisistaan hyväksynyt sitä. Roolisopimattomuutta 

jotkut haastateltavat olivat kokeneet silloin, kun joku alainen ei vain sopinut 

työrooliinsa, eikä hoitanut tehtäviään niin kuin oli sovittu tai ei hyväksynyt muuttuneita 

työtehtäviään. Kaikki edellä mainitut konfliktit päätyivät sekakonflikteiksi tai ne saivat 

alkunsa sekakonfliktista, jossa yhdistyvät tehtävä- ja tunnepohjainen konflikti. 

 

Konfliktien haittapuolina haastateltavat näkivät negatiiviset tuntemukset, kuten 

kiukun, surun ja vihan. Epäluottamus nousi myös selkeästi esille. He kokivat, että 

konfliktit heijastuvat työhön, työssä jaksamiseen, työssä onnistumiseen, motivaatioon 

ja vähentyneeseen sitoutumiseen. Haastateltavat tukivat siis samoja näkemyksiä 

kuin Wall ja Callister (1995, 527–528) sekä Biddle (1986, 82). Nämä haitat ovat 

merkittäviä ja konfliktit tulee hoitaa kunnolla, etteivät ne jää kytemään organisaation 

sisälle. Konfliktit tulee hoitaa nopeasti sen osapuolten välillä. Konfliktien oikeanlainen 

johtaminen on merkittävässä roolissa. Myös haastateltavat painottivat sitä, että jos 

konfliktit hoidetaan huonosti, ne voivat jättää todella syviä haavoja ja loppujen lopuksi 

ne päätyvät vaikuttamaan ihmisten välisiin suhteisiin, mikä voi olla koko 

organisaation lamaannuttava tekijä.  

 

Haastateltavat nostivat esille myös konfliktien mahdollisen positiivisen puolen. Oikein 

johdettuna konfliktit voivat hyödyttää koko organisaatiota (Bassett & Carr 1996, 40–

41; Kacmar et al. 2012, 50–52). Haastateltavat kokivat, että konfliktit voivat puhdistaa 

ja tervehdyttää ilmapiiriä. Esille nousi ajatus siitä, että oikeanlainen konfliktien 

hoitaminen voi herättää myös luottamusta organisaation sisällä. Eräs haastateltava 

koki, että konflikti voi olla positiivinen, jos se tuo esiin aivan uudenlaisia asioita, mitä 

ei ole ennen huomioitu. 

 

”Kyl ne välillä puhdistaa ilmaakin.” (Haastateltava 3) 
 
”Pitää katsoa sitä, mikä on se positiivinen asia sen kiukun takana ja sen 

konfliktin takana, et useimmiten niissä on niinku enemmän 

rakennusaineita kun halutaan nähdä.” (Haastateltava 1) 
 

Haastateltavien joukossa on kokemuksia sekä tunnepohjaisista konflikteista että 

sekakonflikteista. Heidän näkemyksensä näiden konfliktityyppien vaikeudesta 

poikkesi vähän keskenään sekä myös Xinin ja Pelledin (2003, 25) näkemyksestä, 



36 

 

jonka mukaan tunnepohjaisella konfliktilla on enemmän negatiivisia vaikutuksia 

esimies-alaissuhteeseen kuin sekakonfliktilla. Yhdellä heistä on kokemusta 

uskontoon liittyvästä tunnepohjaisesta konfliktista. Toisella on kokemusta 

tunnepohjaisesta konfliktista oman kollegansa kanssa. Tämä negatiivinen kokemus 

puolestaan on vaikuttanut siihen, että hän on asettanut itselleen kovia vaatimuksia 

esimiehenä ja toimii siten, että hän ei saa koskaan ajautua tunnepohjaiseen 

konfliktiin alaisensa kanssa heidän henkilökohtaisen yhteensopimattomuutensa takia. 

Hän myös ajattelee niin, että vaikka tällaisia tuntemuksia kokisikin, niin sitä ei 

koskaan saa kostaa alaiselle. Haastateltavan mukaan esimiehenä ei voi toimia, jos 

antaa omien henkilökohtaisten mieltymystensä vaikuttaa. Eräs haastateltava käyttäisi 

tunnepohjaisten konfliktien hoitamiseen aina ulkopuolista apua niiden hankaluuden 

takia.  

 

”Jos tunnepohjanen konflikti on arvopohjasta, niin ne on ihan 

jumalattoman hankalia.” (Haastateltava 2) 
 

Sekakonflikteja on kokenut jokainen tutkimuksen haastateltavista. Haastatteluista 

kävi ilmi, että niitä syntyy selkeästi useammin kuin tunnepohjaisia konflikteja ja 

etenkin asiantuntijaorganisaatioissa kyseenalaistetaan helposti toisen saman alan 

asiantuntijan mielipiteitä, vaikka kyseessä olisikin esimies. Haastateltavat neuvovat, 

että sitä ei vaan pidä ottaa itseensä, eikä siitä saa koskaan provosoitua. 

 

”En mä niinku jaksa ottaa sitä henkilökohtasena, jos joku tulee jotain 

sanomaan.” (Haastateltava 3) 
 

Yksi haastateltava piti sekakonfliktia itselleen hankalampana konfliktina kuin 

tunnepohjaista konfliktia, sillä persoonallisuutensa ansiosta hän kokee, että hänen on 

helpompi hallita tunnepohjainen konflikti. Hän sanoi, että sekakonfliktit ovat olleet 

hänelle esimiehenä henkisen kasvamisen kipukohtia, kun alainen on haastanut sekä 

esimiestaidot että tehtävän. Hän on sisäisesti käynyt kovaa taistelua, mutta alaiselle 

hän ei ole sitä koskaan näyttänyt. Tämä tukee Xinin & Pelledin (2003, 28, 36) 

näkemystä, jonka mukaan sekakonflikti syntyy, kun esimies kokee tilanteen 

epämiellyttävänä ja hänelle on vaikeaa ottaa vastaan kritiikkiä omalta alaiseltaan. 
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Muut haastateltavat kokivat, että tunnepohjainen konflikti on ehdottomasti 

negatiivisempi. Heidän mukaansa tunnepohjaisista konflikteista tulee aina päästä 

puhumaan ja tarvittaessa ulkopuolinen apu voi olla tarpeen. Esimies-alaissuhteessa 

esiintyvä tunnepohjainen konflikti voi nakertaa koko työyhteisöä ja sen ilmapiiriä sekä 

vaikuttaa todella negatiivisesti konfliktin osapuolten työ- ja yksityiselämään. 

 

Haastattelutulokset tukivat Xinin ja Pelledin (2003, 25) näkemyksiä siitä, että esimies-

alaissuhteissa esiintyy tunnepohjaisia konflikteja ja sekakonflikteja. Yksi 

haastateltava nimenomaan painotti sitä, ettei usko, että tällaisessa roolisuhteessa 

voisi esiintyä pelkästään tehtävään liittyviä konflikteja, vaan tunnepuoli on aina läsnä. 

 

5.5 Esimiehen ja alaisen välinen vaihtosuhde ja konfliktit 

 

Jokainen haastateltava pitää jokaista alaissuhdettaan ainutlaatuisena, mikä tukee 

LMX-teoriaa (muun muassa Green 2008, 95). Haastateltavat johtavat jokaista 

alaistaan omalla tavallaan yksilönä. Yksi haastateltava ei kuitenkaan allekirjoittanut 

täysin sitä, että voisi jakaa alaisensa suhteen laadun perusteella sisä- ja 

ulkoryhmään. Jos alaisia on vähän, niin LMX-teorian mukainen jaottelu ei välttämättä 

toimi. Jokainen haastateltava piti kuitenkin luonnollisena sisä- ja ulkoryhmän 

muodostumista, jos alaisia on monta. He uskovat, että silloin syntyy vääjäämättä 

tilanne, että joidenkin kanssa syntyy laadukkaampi suhde kuin toisten kanssa. 

Sisäryhmää he kutsuivat myös avainhenkilöiksi ja aktiivisemmaksi ryhmäksi. 

 

Haastateltava, jolla on viisi alaista, sanoi, että hänellä on erilainen suhde yhden 

alaisensa kanssa yhtiön omistukseen liittyvien hallinnollisten syiden takia, jonka 

perusteella tämä henkilö kuuluu esimiehen sisäryhmään. 

 

Suurimman alaismäärän kanssa työskennellyt haastateltava pystyi jaottelemaan 

suorat alaisensa sisäryhmään ja epäsuorat alaisensa ulkoryhmään. Hän kuitenkin 

painotti, että kaikille alaisille pelisäännöt täytyy olla samat. Sisä- ja ulkoryhmällä ei 

saa olla erilaisia oikeuksia. Siitä hän pitää omassa johtajuudessaan aina kiinni. 
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”Mut se ei tarkota sitä, et niillä ois siltikään erilaiset pelisäännöt.” 
(Haastateltava 2) 
 

Neljäs haastateltava piti avainhenkilöiden muodostamaa sisäryhmää luonnollisena 

ilmiönä. Hänellä on ollut enimmillään 13 alaista, mutta hän pystyi silti jaottelemaan 

heidät sisä- ja ulkoryhmään.  

 

”Kyllä se näin on. Oon varma, et joka työpaikassa esimiehellä on omat 

luottohenkilönsä.” (Haastateltava 4) 
 

Selkeästi esille nousee ajatus alaisten määrän vaikutuksesta LMX-teorian sisä- ja 

ulkoryhmäjaotteluun. Mitä enemmän alaisia, sitä todennäköisemmin jaottelu toteutuu. 

Tutkija itse uskoo, että jokainen esimies edes jollakin tasolla kokee tällaista suhteen 

laatuun perustuvaa jaottelua alaistensa kanssa. Sitä ei välttämättä helposti edes 

ajatella tai ainakaan ääneen myönnetä, ettei esimiehen ajatella harrastavan 

suosikkijärjestelmiä. Ehkä esimies kokee sen heikkoutena, jos antaa tällaisen 

jaottelun toteutua. Tutkijan mielestä on kuitenkin inhimillistä rakentaa 

syvempilaatuisia suhteita joidenkin alaisten kanssa, kunhan rajat säilyvät. 

 

Konfliktien määrässä sisä- ja ulkoryhmän välillä haastateltavat kokivat eroja. Yksi 

haastateltava oli sitä mieltä, että konfliktien määrään ei vaikuta alaisen kuuluminen 

sisä- tai ulkoryhmään. Toinen puolestaan tuki Landryn ja Vandenberghen (2009, 9, 

13–14) näkökantaa, jonka mukaan laadukkaammissa suhteissa esiintyy vähemmän 

konflikteja. Haastateltava koki, että silloin, kun suhteessa vallitsee parempi 

vuorovaikutus, niin väärinymmärrysten määrä vähenee ja asiat käsitellään 

helpommin ennen kuin ne muuttuvat konflikteiksi asti. Kolmas näkökanta puolestaan 

oli se, että sisäryhmän sisällä konflikteja on enemmän. Tämä perusteltiin sillä, että 

sisäryhmän keskuudessa uskalletaan sanoa eriäviä mielipiteitä herkemmin. LMX-

teoriaa mukaillen ulkoryhmän suhde on virallisempi, jonka seurauksena tunteita ei 

näytetä niin helposti, eikä eriäviä mielipiteitä välttämättä sanota ääneen. 

Sisäryhmässä asiat isketään suoraan pöytään, niin ryhmän keskuudessa kuin 

esimiehen ja sisäryhmään kuuluvan alaisenkin välillä. 

 

”Kynnys sanoa joka asiasta on pienempi puolin ja toisin.” (Haastateltava 
3) 
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Konfliktien johtamistyyleistä puhuttaessa jokainen haastateltava osoittautui 

integroivan tyylin kannattajaksi ja käyttäjäksi. Kaikki painottivat sitä, että työyhteisön 

tulee voida kokonaisuutena hyvin, jolloin integroiva tyyli on kaikkein paras. Kuten 

Rahim et al. (2000, 10–12) toteavat, seuraa integroivasta tyylistä molempia osapuolia 

hyödyttävä win-win tilanne ja sen avulla ongelmat saadaan parhaiten ratkaistua. 

Esimies ei saa koskaan ajaa vain omaa etuaan konfliktien hoitamisessa. 

 

”Ei voi kulkea laput silmissä ja vain minä itse tässä, ei missään nimessä.” 

(Haastateltava 3) 
 

Haastatteluista kävi selväksi, että tämän tutkimuksen haastateltavat esimiehet eivät 

tue Greenin (2008, 100, 104) ajatusta siitä, että vaihtosuhteen laatu vaikuttaisi 

konfliktien johtamistyyliin. He painottivat nimenomaan sitä, että suhteen laatu ei 

vaikuta, vaan alaisen persoonallisuus vaikuttaa. Persoonallisuudeltaan erilaisia 

alaisia, esimerkiksi hiljaisempia tai ulospäin suuntautuneempia, voi olla niin sisä- kuin 

ulkoryhmässäkin, joten silloin suhteen laatu jää toisarvoiseen asemaan. 

Haastateltavat käyttävät integroivaa johtamistyyliä jokaisen alaisensa kanssa, mutta 

sanovat, että persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten asiat esitetään. Suhteen 

laadulla he eivät koe olevan merkitystä. 

 

Puolestaan Greenin (2008, 105) näkökulma konfliktien johtamistyylin vaikutuksesta 

suhteen laatuun nousi osasta haastatteluista esille. Suhteen laatu voi parantua 

hyvällä konfliktien johtamistyylillä ja puolestaan huonosti johdettuna heikentää 

suhteen laatua. Tämä on täysin luonnollista. 

 

”Sä voit tuhota aivan huippuhienon rakenteen lähestymällä väärin, 

käyttämällä väärää terminologiaa tosta vaan töksäyttämällä, ettet sä oo 

kunnolla perehtyny asiaan. Täytyy aina muistaa, et jokaisella työntekijällä 

on aina kaveri työyhteisössä ja sillon kun sä menetät yhden, niin sä 

menetät aina enemmän kuin yhden.” (Haastateltava 2) 
 

Konfliktitilanne ja sen hoitaminen voivat saada molemmat osapuolet näkemään 

toisensa sekä suhteensa erilaisessa valossa kuin ennen. Konfliktien hoitamisessa 

tulee olla todella huolellinen, sillä yksi huonosti hoidettu konflikti voi vaikuttaa 

esimiehen muihinkin alaissuhteisiin negatiivisesti. 
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6. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli Millaisia roolivaikeuksia ja -konflikteja 

esimies-alaissuhteissa esiintyy?. 

 

Esimies-alaissuhteissa esimiehen roolin moninaisuutta ei voisi varmasti koskaan 

korostaa liikaa. Esimiehen täytyy hallita monenlaisia rooleja, välillä tarvitaan 

enemmän auktoriteettia, välillä vähemmän, mutta esimiehen tulee aina johtaa 

alaisiaan. Jokaisen alaisen yksilöllisyys luo paljon haasteita ja vain oikeanlaisella 

roolidynamiikalla päästään parhaisiin lopputuloksiin. Esimiehen selkein roolivaikeus 

on läheisyys/etäisyys -kysymys. Esimiehen tulee löytää sopiva etäisyys suhteessa 

alaisiinsa, mutta hänen tulee aina olla läsnä ja vuorovaikutuksessa alaistensa 

kanssa. Vuorovaikutuksen tärkeys nousi merkittävimpänä esille haastatteluista. 

Liiallinen etäisyys on merkki esimiehen heikoista johtamistaidoista. Esimiehen 

pönkittäessä auktoriteettiaan ja valta-asemaansa, pilaa hän mahdollisuutensa 

toimivaan ja hyvään johtajuuteen. Esimies-alaissuhteissa esiintyy niin tunnepohjaisia 

konflikteja kuin sekakonfliktejakin. Tämän tutkimuksen esimiehillä oli vähemmän 

kokemuksia tunnepohjaisista konflikteista kuin sekakonflikteista. Sekakonflikteja he 

saattoivat kokea pienimuotoisina jopa päivittäin. 

 

Tutkimuksen kolmen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin avaamaan 

tutkimusongelmaa sekä päätutkimuskysymystä syvällisemmin. Ensimmäinen 

alatutkimuskysymys oli seuraavanlainen. Millainen yhteys on johtajan ja alaisen 

välisen vaihtosuhteen laadulla, konflikteilla ja niiden johtamisella? 

 

Johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen laadulla ei ole tämän tutkimuksen 

tutkimustulosten mukaan selkeää yhteyttä konfliktien määrään eikä myöskään 

konfliktien johtamistyyliin. Konfliktien määrän kohdalla nousi esiin kaikki kolme 

mahdollista näkökantaa. Yksi näkökanta oli se, että suhteen laadulla ei ole mitään 

vaikutusta konfliktien määrään. Toinen näkökanta oli se, että laadukkaammissa 

suhteissa esiintyy enemmän konflikteja ja kolmas näkökanta oli se, että 

laadukkaammissa suhteissa esiintyy vähemmän konflikteja. Tässä tutkimuksessa 

tutkimustulokset osoittivat myös, että suhteen laatu ei vaikuta konfliktien 
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johtamistyyliin. Haastateltavat painottivat nimenomaan sitä, että suhteen laatu ei 

vaikuta, vaan alaisen persoonallisuus vaikuttaa. Haastateltavat eivät tue ajatusta, 

jonka mukaan konfliktit hoidetaan eri laatuisissa suhteissa eri tavalla. 

Tutkimustulokset osoittivat kuitenkin, että konfliktien johtamistyylillä voi olla 

vaikutusta suhteen laatuun. Suhteen laatu voi parantua hyvällä konfliktien 

johtamistyylillä ja puolestaan huonosti johdettuna heikentää suhteen laatua. 

 

Toinen alatutkimuskysymys oli Millainen konflikti on esimiehelle kaikkein vaikein 

konflikti?.  

 

Esimiehelle kaikkein vaikein konflikti on täysin tunnepohjainen konflikti esimies-

alaissuhteessa. Vain yksi haastateltava piti sekakonfliktia itselleen hankalampana 

persoonallisuutensa johdosta, mutta muut haastateltavat tukivat täysin sitä, että 

tunnepohjainen konflikti on negatiivisempi. Ihmisten erilaiset uskomukset, arvot ja 

mieltymykset aiheuttavat helposti ongelmia. Tunnepohjaiseen konfliktiin ei saisi 

koskaan ajautua ja sen hoitamisessa ulkopuolinen apu voi olla todella tarpeen. 

Tutkija uskoo, että tunnepohjaisia konflikteja voi estää oikeanlaisella ja huolellisella 

rekrytoinnilla, jolloin esimies voi jo ennen alaisen palkkaamista huomata mahdollisen 

henkilökohtaisen yhteensopimattomuuden. 

 

Kolmas alatutkimuskysymys oli Millainen on hyvä esimies-alaissuhde esimiehen 

näkökulmasta?.  

 

Tutkimustuloksiin perustuen hyvä esimies-alaissuhde on esimiehen näkökulmasta 

läheinen, mutta ei liian läheinen. Suhteessa tulee olla selkeät rajat ja pelisäännöt, 

joita esimiehen tulee noudattaa jokaisen alaisensa kanssa. Esimiehen läheisyyttä ja 

aitoa välittämistä tarvitaan. Hyvän esimies-alaissuhteen tunnusmerkkejä ovat 

avoimuus, luottamus, rehellisyys ja vuorovaikutuksellisuus. Esimiehellä täytyy olla 

myös sopivasti auktoriteettia, mikä syntyy rajojen asettamisella. Esimiehen tulee olla 

oikeudenmukainen ja jämäkkä sekä toimia aina tasapuolisesti. Jokainen esimies-

alaissuhde on omanlaisensa ja esimiehen tulee luoda jokaisen alaisensa kanssa 

sellainen suhde, joka heidän välillään toimii. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

Seuraavaksi tämän tutkimuksen tutkimustuloksista annetaan kiteyttävä johtopäätös 

ja tutkimustuloksia suhteutetaan aiempaan tutkimukseen. Lisäksi pohditaan 

mahdollisia tutkimusaiheeseen liittyviä jatkotutkimustarpeita. 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Roolien ja esimies-alaissuhteiden merkitys 

 

Tutkimustulokset osoittivat selkeästi esimies-alaissuhteiden merkityksen 

organisaatioiden toiminnassa. Oikeanlaisen roolidynamiikan ja toimivien suhteiden 

avulla voidaan parantaa huomattavasti jokaisen yksilön hyvinvointia ja koko 

organisaation tuottavuutta. Tutkimustulokset tukivat aiempaa tutkimusta roolien 

tärkeydestä ja siitä, että organisaatiot ovat erilaisten roolien muodostamia 

kokonaisuuksia, ja jokaisen yksilön mukanaan tuomaa yksilöllistä osaamista sekä 

ammattitaitoa tarvitaan (Bassett & Carr 1996, 44).  

 

Esimiehen ja alaisen välinen etäisyys 

 

Tulokset tukivat myös sitä, että esimiehen ja alaisen välisellä etäisyydellä on todella 

merkittävä rooli selitettäessä esimiestyön vaikutuksia alaisten käyttäytymiseen ja 

työssä suoriutumiseen (Antonakis & Atwater 2002, 697; Napier & Ferris 1993, 322). 

Kuten Boyd ja Taylor (1998, 21) artikkelissaan toteavat, on läheinen esimies-

alaissuhde kaikkine etuineen organisaation parhaaksi, jos sen mukanaan tuomat 

liiallisen läheisyyden haitat pystytään pitämään loitolla. Sama tosiasia nousi esille 

tutkimustuloksista. Esimiehelle on ensiarvoisen tärkeää löytää sopiva tasapaino 

läheisyyden ja etäisyyden välillä. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat 

ensisijaisessa asemassa. Liian etäinen esimies ei pysty johtamaan alaisiaan 

tehokkaasti, eikä liian etäisessä esimies-alaissuhteessa synny sellaista 

vuorovaikutusta, mitä kyseiseltä suhteelta vaaditaan. Vuorovaikutuksen tärkeys nousi 
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erittäin selkeästi esille ja kuten Napier ja Ferris (1993, 335) toteavat, on 

vuorovaikutus ehdoton edellytys menestyvälle organisaatiolle.  

 

Konfliktit 

 

Tutkimustulokset tukivat roolikonfliktien aiempaa tutkimusta niiden aiheuttamien 

haittojen sekä myös mahdollisten hyötyjen kohdalla (Bassett & Carr 1996, 40–41; 

Kacmar et al. 2012, 50–52; Wall & Callister 1995, 527–528; Biddle 1986, 82). 

Tutkimustulokset osoittivat, että esimies-alaissuhteissa esiintyy tunnepohjaisia 

konflikteja ja sekakonflikteja, mikä myös tukee aiempaa tutkimusta (Xin & Pelled 

2003, 25, 29). Esimiehen persoonallisuudella saattaa kuitenkin olla tekemistä sen 

kanssa, kumpi konflikti on esimies-alaissuhteeseen negatiivisemmin vaikuttava, mikä 

toi uudenlaisen näkökulman aiempaan tutkimukseen nähden.  

 

Esimiehen ja alaisen välinen vaihtosuhde ja konfliktit 

 

LMX-teoriaa tuettiin siinä mielessä, että jokainen esimies johtaa alaisiaan omalla 

tavallaan yksilöinä, mutta sisä- ja ulkoryhmäjaotteluun suhtauduttiin pienempien 

alaismäärien kohdalla kriittisemmin kuin suurempien alaismäärien kohdalla. On hyvin 

todennäköistä, että alaisten määrä vaikuttaa oleellisesti kyseisen jaottelun 

selkeyteen. Jaottelua varmasti tapahtuu, mutta suuren alaismäärän kanssa 

työskentelevä esimies pystyy itsekin huomaamaan helpommin sisä- ja ulkoryhmien 

olemassaolon. Tämä tuo myös uutta näkökulmaa LMX-teoriaan. 

 

Konfliktien oikeanlainen johtaminen nousi keskeiseen asemaan ja tutkimustulokset 

osoittivat, että tämän tutkimuksen esimiehet pyrkivät aina käyttämään integroivaa 

konfliktien johtamistyyliä, minkä avulla päästään parhaaseen lopputulokseen 

konfliktin molempien osapuolten kannalta (Wall & Callister 1995, 546). 

Tutkimustulokset olivat kuitenkin ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa siinä 

suhteessa, että esimiehet eivät kokeneet esimiehen ja alaisen välisen vaihtosuhteen 

laadun vaikuttavan millään tavalla konfliktien johtamiseen, toisin kuin Green (2008) 

tutkimuksessaan väitti. Tutkimustulokset kuitenkin tukivat Greenin (2008) väitettä 



44 

 

siitä, että oikeanlaisella konfliktien johtamistyylillä voidaan parantaa esimies-

alaissuhteen laatua.  

 

Konfliktien määrässä sisä- ja ulkoryhmän kohdalla esiin nousivat kaikki mahdolliset 

näkökulmat. Tutkimustulosten mukaan suhteen laadulla ei ole merkitystä konfliktien 

määrään tai vakavuuteen, vaan esimiehen ja alaisen persoonallisuus on se, mikä 

vaikuttaa. Tämä on ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa (Landry & 

Vandenberghe 2009, 9, 13–14), jonka mukaan laadukkaammissa suhteissa esiintyy 

vähemmän konflikteja, harvemmin ja ne ovat pienempimuotoisia.  

 

Esimiehen persoonallisuuden vaikutus ja kritiikki 

 

Tutkimustuloksista on selkeästi luettavissa, että esimiehen persoonallisuus vaikuttaa 

edellä käsiteltyihin aiemmista tutkimuksista poikkeaviin tuloksiin sekä koko 

tutkimuksen aihealueeseen. Tulee myös muistaa se, että kyseisellä laadullisella 

tutkimuksella ei pystytä antamaan maailmanlaajuisesti yleistettävissä olevia tuloksia, 

vaan sen avulla voidaan paremmin ymmärtää esimies-alaissuhteissa esiintyviä 

roolivaikeuksia ja -konflikteja. Tutkimuksen yleistettävyyttä parantaa kuitenkin 

haastateltavien esimiesten erilaiset taustat, jolloin kyse ei ole esimerkiksi vain yhden 

organisaation näkökannasta. Tämän laadullisen tutkimuksen avulla löydettiin 

merkittäviä yhtäläisyyksiä aiempien tutkimusten kanssa, syvennettiin ymmärrystä ja 

nostettiin esille myös uusia ajatuksia. Tutkimus auttaa osaltaan pienentämään aiheen 

ympärillä vallitsevaa tutkimusaukkoa. 

 

Lopuksi 

 

Erittäin tärkeänä täysin yleistettävänä johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan nostaa 

esille se tosiasia, että jos esimies, jokainen alainen ja työyhteisö voivat hyvin, ei 

mikään tilanne voisi olla enää hedelmällisempi organisaation kannalta. Tähän 

merkittävään seikkaan tulisi jokaisen organisaation ja esimiehen kiinnittää enemmän 

huomiota. Esimies-alaissuhteiden merkitystä tulisi painottaa esimiesten 

koulutuksessa ja ennen kaikkea rekrytointitilanteissa. Koulutukseen ja rekrytointiin 

panostamisesta aiheutuvat kustannukset ovat loppujen lopuksi paljon pienemmät 



45 

 

kuin esimies-alaissuhteiden roolivaikeuksista ja -konflikteista syntyvät koko 

organisaatiota koskettavat menetykset. Johtopäätökset on hyvä päättää seuraavaan 

kaiken kiteyttävään haastatteluista poimittuun lainaukseen, minkä oivallisuutta ja 

ydinsanomaa tutkija ei voisi mitenkään korostaa liikaa. 

 

”Perusperiaatteena on, että organisaatiolla on vain kaksi tehtävää; 

sisäinen eheys ja ulkoinen vaikuttavuus, ja tässä järjestyksessä.” 
(Haastateltava 2) 

 

7.2 Jatkotutkimustarpeet 

 

Esimies-alaissuhteiden roolivaikeuksia ja -konflikteja tulee tulevaisuudessa tutkia 

laajemmin niin esimiehen kuin alaisenkin näkökulmasta, jotta niiden merkitys ja 

vaikutukset ymmärrettäisiin paremmin. Tällä hetkellä tutkimukset ovat vielä hyvin 

niukkoja, eikä tähän aiheeseen liittyvien eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ole tutkittu 

lähes ollenkaan. Läheisyys/etäisyys -kysymys on erittäin ajankohtainen ja alaisten 

henkinen pahoinvointi on noussut yhteiskunnassamme erittäin selkeästi esille. 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia, onko esimiehen liiallisella etäisyydellä yhteyttä 

esimiehen heikkoihin johtamistaitoihin vai ennen kaikkea esimiehen 

persoonallisuuteen. Läheisyys/etäisyys -kysymystä olisi myös mielenkiintoista tutkia 

sukupuolikohtaisesti, eli onko mies- ja naisjohtajien välillä eroja esimies-alaissuhteen 

läheisyydessä/etäisyydessä. Myös erilaisten kulttuurien vaikutus esimies-

alaissuhteisiin olisi erittäin mielenkiintoinen näkökanta aiheeseen. Jatkotutkimukset 

koko aiheen ympärillä ovat siis tarpeen. Kuten Napier ja Ferris (1993, 325) toteavat, 

on jokainen tutkimus esimies-alaissuhteen etäisyydestä tärkeä ja vie aihetta oikeaan 

suuntaan kohti syvällisempää tutkimusta ja ymmärrystä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Perustiedot: 

 

• ikä/(sukupuoli) 

• koulutus 

• työnimike 

• alaisten määrä 

• kuinka kauan olet työskennellyt esimiesasemassa 

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Millaisia rooleja sinulla on ollut esimiehenä? 

2. Kuinka paljon olet esimiehenä kiinnittänyt huomiota rooleihin ja pidätkö niitä 

tärkeinä organisaation toiminnan kannalta? 

3. Läheisen esimies-alaissuhteen edut ja haitat? 

4. Millainen on liian läheinen esimies? 

5. Kuinka voi olla ystävä ja esimies samanaikaisesti? 

6. Etäisen esimies-alaissuhteen edut ja haitat? 

7. Millainen on liian etäinen esimies? 

8. Mitä ajatuksia sinulle herää fyysisestä etäisyydestä, sosiaalisesta etäisyydestä 

sekä koetun vuorovaikutuksen määrästä? (Teoriaa avattu haastateltaville) 

9. Millaisia kokemuksia sinulla on roolikonflikteista? 

10. Mitä ajattelet tunnepohjaisesta konfliktista ja sekakonfliktista? (Käsitteitä avattu 

haastateltaville) 
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11. Onko sinulla erilainen suhde jokaisen alaisesi kanssa? Jos on, niin voitko 

luokitella heidät sisä- ja ulkoryhmään suhteen laadun perusteella? 

12. Konfliktien määrä ja laatu huonoissa ja hyvissä suhteissa. Onko eroja? 

13. Millainen konfliktien johtamistyyli sinulla on ja vaihteleeko se eri alaisten välillä? 

14. Miten esimies-alaissuhteen laatu vaikuttaa konfliktien johtamiseen, entä 

vaikuttaako konfliktien johtamistyyli puolestaan suhteen laatuun? 

 

Vapaa sana! 

Kiitos haastattelusta! 

 

 


