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The purpose of this master’s thesis is to introduce and analyze competence 
management and to produce practical recommendations for the shop ma-
nagers of Alko ltd in order to develop their staff. In addition, utilizing the col-
lected material, the thesis aims to create an understanding of how compe-
tence management influences customer satisfaction. 

The study was put into practise as a comparative case study and material 
was gathered using both quantitative and qualitative methods. A question-
naire concerning the actions of shop managers was sent to the target com-
pany’s employees, and in order to deepen the acquired understanding, 
eight store managers were interviewed on topics regarding competence 
management. 

Based on the study, it was possible to form an understanding of what com-
petence management consists of, and how the actions of shop managers of 
stronger and weaker competence  differ from one another. The question-
naire answers provided an insight into the areas of improvement in the ac-
tions of target company’s shop managers. The basis of competence mana-
gement forms around the example set by the manager him- or herself and 
an atmosphere that supports learning. A superior, who succeeds in direc-
ting the learning objectives of the staff to support the targets of the or-
ganization, is able to personalize the company strategy to fit everyones job 
description. In order to support the learning process, the manager needs to 
have a strong knowledge of the staff, set targets and follows them through. 
The study showed that the managers are generally enthusiastic about their 
work and succeed in competence directing. The managers could develop 
their work by involving their staff in operational planning and making the 
staff responsible for the continuous development of their own work and 
competence



 

 
 

ALKUSANAT 

 

Melkein kaksi vuotta kestänyt matkani maisteriksi lähestyy loppuaan. Tun-

tuu siltä, että juuri, kun ymmärsin, mistä yliopisto-opiskelussa on kyse, on-

kin jo aika valmistua. Työn ohella, toisessa kaupungissa opiskelun ei voi 

sanoa olleen helppoa, mutta kuten hyvä ystäväni muistaa aina sanoa: ”Jos 

opiskelu olisi helppoa, niin kaikkihan sitä tekisivät.”  

Tärkeimmäksi voimavarakseni opiskeluni aikana nousi tietenkin rakas 

aviomieheni, joka jaksoi kiukutteluani, ja siitä huolimatta kannusti minua 

aina eteenpäin. Kukaan ei myöskään pääse tätä taivalta loppuun ilman hy-

viä opiskelukavereita. Yksi lähimmistä opiskelukavereistani kuvasi meidän 

ensimmäistä vuottamme Lappeenrannassa ”vesiliukumäkenä, jonka pyöri-

tyksessä mentiin syyskuusta toukokuuhun, ja kun kyyti loppui, ei oikein tie-

detty, mitä oli tapahtunut ja mistä tultiin ulos”.  Kiitos tästä antoisasta kyy-

distä kuuluu kaikille niille, joiden kanssa minulla oli etuoikeus tehdä töitä 

opiskeluiden aikana.  

Pro gradu -tutkielmani onnistumisesta kiitokset menevät puhtaasti seuraa-

ville tahoille: työnantajalleni joustamisesta ja äärimmäisen mielenkiintoisen 

aiheen antamisesta, minua ohjanneelle professori Aino Kiannolle ja erittäin 

rakkaalle Riikalle, joka omasta kiireestään huolimatta jaksoi huolehtia tut-

kimukseni kieliasusta.   
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1 JOHDANTO 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Työelämän muutokset ovat nostaneet osaamisen johtamisen ajankohtai-

seksi keskustelun aiheeksi. Osaajista on tullut työelämän niukkuusresurssi 

ja osaamisen johtaminen on noussut rahan ja asioiden johtamisen yläpuo-

lelle. Osaavat työntekijät ovat avainasemassa yritysten kilpailukyvyn luomi-

sessa, ja tästä syystä heidän osaamiseensa ja sen kehittämiseen panos-

taminen on organisaatioiden tulevaisuuden turvaamisen elinehto. Henkilös-

tön kehittäminen ei vain nosta yrityksen osaamisen tasoa, vaan vaikuttaa 

positiivisesti myös kaikkeen liiketoimintaan. Henkilöstön kehittämiseen pa-

nostaminen parantaa muun muassa yrityksen mainetta, sidosryhmäsuhteita 

ja sitä kautta myös yrityksen prosessit kehittyvät. (Otala, 2008, 15; Järven-

sivu, et al. 2011, 75.)  

 

Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen osuus toteutetaan tapaustutkimuk-

sena case-organisaatio Alko Oy:ssä. Alko Oy:llä on viisi arvolupausta: vas-

tuullisuus, yhdessä onnistuminen, tuloksellisuus, palveluhenkisyys ja 

osaaminen. Yhtenä strategisista kehityskohteista yhtiöllä on yksilöllisen 

asiakaskokemuksen luominen, ja lisäksi yhtiön tavoitteena on olla paras 

palveluyritys vuonna 2015. (Alko Oy, 2014.) Strategisen tavoitteen toteutu-

minen ja arvolupausten pitäminen vaatii Alko Oy:ltä läpi organisaation kan-

tavaa systemaattista ja tasalaatuista toimintaa osaamisen kehittämiseen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on edesauttaa yrityksen strategiset tavoit-

teiden toteutumista analysoimalla lähiesimiehen roolia henkilökuntansa op-

pimisen mahdollistajana.  

Ajankohtaiseksi tämän tutkimuksen tekee sekä case-organisaation tarve 

operatiivisen tason tutkimukselle esimiehen keinoista kehittää henkilökun-

tansa osaamista että työelämässä tapahtuneet muutokset, jotka ovat nos-

taneet tiedon ja osaamisen yritysten menestystekijöiden kärkeen. Aikai-

sempi tieteellinen keskustelu osaamisen johtamisen kentässä on asemoitu-

nut pääasiassa organisaation kehittymiseen ja oppivaan organisaatioon. 
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Keskustelu ei ole painottunut yksilön oppimiseen eikä lähiesimiehen keinoi-

hin henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja näin on syntynyt tutkimusauk-

ko yksilön kompetenssin kehittämisen tutkimukselle sekä esimiesnäkökul-

malle. (Viitala, 2002, 19–20.) Myös Amy (2007, 214–215); Cheetham & 

Chivers (2001, 286); Ellinger ”et al” (1999, 107) ovat sitä mieltä, että amma-

tillisen osaamisen kehittämisen ja kehittymisen metodit ja esimiehen rooli 

osaamisen mahdollistajana ovat jääneet vähälle huomiolle osaamisen joh-

tamisen kentässä.  

1.2 OSAAMISEN JOHTAMISEN KESKEISET KÄSITTEET 

Osaamisen johtamisen tieteelliset keskustelut avaavat kontekstia, jossa 

osaamisen kehittymistä edistävä esimiestyö toteutuu. Osaamisen johtami-

nen nähdään laajempana kokonaisuutena, jonka sisälle voidaan sijoittaa 

sekä organisaation että yksilön osaamista ja oppimista käsittelevät keskus-

telut. Nämä keskustelut ja varsinkin yksilön oppimista analysoivat tutkimuk-

set muodostavat tälle pro gradu -tutkielmalle taustan ja auttavat linkittä-

mään sen aikaisempaan kirjallisuuteen. (Viitala, 2002, 12.)  

 

Osaamisen johtamiseen liitetään tutkimuskirjallisuudessa erilaisia termejä. 

Osaamisesta keskusteltaessa puhutaan kompetenssista, tietotaidosta ja 

ammatillisesta pätevyydestä. Osaamisen johtamisen tutkimuksessa voi-

daan käyttää muun muassa termejä ”knowledge management”, tiedon joh-

taminen ja osaamisen johtaminen. (Ståhle & Grönroos, 1999, 19; Viitala 

2002, 15.) Osaamisen johtamisen voidaan määritellä olevan osaamisen ja 

tietotason ylläpitoa ja lisäämistä siten, että organisaation tavoitteet voidaan 

saavuttaa. Osaamisen johtamisen kokonaisuuteen kuuluu osaamistarpei-

den tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen, nykytilan arviointi, kehitys-

suunnitelmien tekeminen organisaation eri tasoille, menetelmien ja yhteis-

työkumppaneiden valitseminen, osaamisen hankinta sekä oppimisen tuke-

misen johtaminen. (Hyppänen, 2013, 116; Viitala 2005, 31–33.)   

 

Onnistuneet osaamisen kehittämisen toimet tuottavat yrityksille kilpailuetua, 

joten tiedon ja osaamisen johtamisen voidaankin sanoa olevan kestävä kil-
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pailuedun lähde (Nonaka 2007, 162–166; Ståhle ja Grönroos 1999, 44–46). 

Osaamisen kehittäminen voidaankin nähdä tulevaisuuden osaamisen en-

nakointina ja varautumisena muuttuviin kilpailutilanteisiin (Hätönen, 2000, 

7). Keskusteltaessa ihmisten osaamisesta ja oppimisesta voidaan muodos-

taa ymmärrys siitä, mistä osaaminen koostuu ja miten ihminen oppii amma-

tissaan organisaation kilpailukykyä edistäviä taitoja. Tässä pro gradu-

tutkielmassa keskitytään ammatillisen osaamisen kehittämiseen, työssäop-

pimiseen ja esimiehen vaikutusmahdollisuuksiin yksilön osaamisen paran-

tamiseksi. Esimiehellä tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoitetaan yksilön 

lähintä esimiestä, jonka kanssa alainen on suorassa esimies-

alaissuhteessa. Yksilöiden oppiminen muodostuu uuden tiedon hankkimi-

sesta, ymmärtämisestä ja sisäistämisestä (Otala 2006, 216). Ammattilaisen 

osaamisen kehittyminen on monimutkainen prosessi, ja useasti työntekijä ei 

itsekään pysty kertomaan, miten hän on osaamisensa työssään hankkinut. 

Oppiminen tapahtuu usein tiimityössä, kollegoiden tukemana ja on myös 

usein kontekstisidonnaista sekä vaatii reflektointikykyä. Mitä parempi reflek-

tointikyky ihmisellä on oppimistilanteissa, sitä paremmin hän voi arvioida 

kriittisesti kokemuksiaan ja soveltaa niitä jatkossa toimissaan. (Cheetham & 

Chivers 2001, 270–271, 285–286.)  

 

Esimiehet ovat erittäin tärkeässä roolissa henkilöstön kompetenssin kehit-

tämisessä. Esimiehet pystyvät vaikuttamaan osaamisen kehittymiseen an-

tamalla aikaa oppimista edistäviin asioihin, asettamalla ja kommunikoimalla 

odotuksistaan sekä antamalla palautetta oppimisesta ja työsuorituksista. 

Oppimista mahdollistavalla esimiestyöllä tuetaan oppimiseen kannustavan 

ilmapiirin luomista. (Ellinger, Watkins & Bostrom, 1999, 106, 115.) 

 

Viitala (2002, 166) on tutkimuksessaan jakanut osaamisen johtamisen eri 

elementteihin ja rakentanut mallin tehtäväkentän jäsentämiseen. Hänen 

tutkimuksensa tuloksena muotoutui osaamisen johtamisen ilmiötä kuvasta-

va malli. Osaamisen johtaminen jaetaan mallissa neljään ulottuvuuteen: 

”oppimisen suuntaamiseen”, ”oppimisprosessien tukemiseen”, ”esimerkillä 

johtamiseen” ja ”oppimista edistävän ilmapiirin luomiseen”. Tässä pro gradu 
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-tutkielmassa lähestytään Alko Oy:n esimiesten keinoja henkilökuntansa 

osaamisen johtamiseen näiden neljän ulottuvuuden kautta (kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Esimiestyön ulottuvuudet osaamisen johtamisessa Viitala 2002, 166. 

1.3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on esitellä ja analysoida osaami-

sen johtamista sekä tuottaa käytännön suosituksia Alko Oy:n myymälöiden 

lähiesimiehille heidän henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi. Tämän 

lisäksi tutkimuksessa pyritään luomaan ymmärrys käytössä olevan aineis-

ton avulla osaamisen johtamisen keinojen vaikutuksesta asiakastyytyväi-

syyteen. Tutkimusidea syntyi tutkijan havaitsemista käytännön ongelmista 

hänen toimiessaan lähiesimiehenä kohdeorganisaatiossa. Näistä käytän-

nön ongelmista tähän pro gradu -tutkielmaan muotoutuivat tutkimuskysy-

mykset. 

 

Päätutkimuskysymyksenä tässä pro gradu -tutkielmassa on: 

Miten esimiestyön toimilla voidaan kehittää osaamista Alko Oy:n myymälä-

verkostossa? 

 

Alakysymyksiksi valikoituivat seuraavat kysymykset: 

Millä keinoin ihmiset oppivat työssään uusia tietoja ja taitoja? 

Mitä keinoja esimiehellä on henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi? 

Millä tavoin luodaan oppimiseen kannustava ilmapiiri? 

Onko osaamisen johtamisen toimilla vaikutusta asiakastyytyväisyyteen? 

Oppimisen 
suuntaaminen 

Oppimisprosessin 
tukeminen 

Esimerkillä 
johtaminen 

Oppimista 
edistävän 
ilmapiirin 
luominen 
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1.4  TUTKIMUKSEN RAJAUS  

Tutkimus rajataan käsittelemään yksilöiden osaamisen kehittämistä, aikui-

sen työssäoppimista ja lähiesimiehen keinoja henkilökuntansa osaamisen 

kehittämisessä. Tutkimuksen ulkopuolelle jää organisaation oppiminen, 

strategiatason toiminnan suunnittelu osaamisen kehittämisen toimissa ja 

oppilaitosten järjestämät työssäoppimisjaksot.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuottaa osaamisen kehittämi-

sen toimenpide-ehdotuksia yksilötasolle, jotta lähiesimiehet voisivat toimia 

tasalaatuisesti ja systemaattisesti, jatkuvasti kehittäen myymälähenkilökun-

tansa tietoja ja taitoja. Tästä syystä tässä tutkimuksessa keskitytään yksi-

löiden kehittymiseen ja esimiestyöhön osaamisen johtamisessa sekä esi-

mieheen oppimisen mahdollistajana. Tutkimus rajataan myös koskemaan 

Alko Oy:n myymäläverkoston esimiehiä ja heidän henkilökuntansa osaami-

sen määrittelemistä ja kehittämistä. Tutkimuksesta rajataan pois Alko Oy:n 

pääkonttorin esimiehet ja heidän tiiminsä. Tämä rajaus on tarpeellinen, 

koska myymäläverkosto asiakasrajapinnassa toimiessaan eroaa selkeästi 

toiminnaltaan ja osaamisvaatimuksiltaan pääkonttorin tukitoiminnoista.  

1.5 METODOLOGISET VALINNAT 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimusstrategiaksi valikoitui vertaileva ta-

paustutkimus. Toisiaan täydentävinä tutkimusmetodeina ovat kvantitatiivi-

nen ja kvalitatiivinen tutkimusmetodi. Hirsjärvi et al. (1996, 134–136) ku-

vaavat, että tapaustutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista 

intensiivistä tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. Tapaustut-

kimuksen kohteena on yleensä yksilö, ryhmä tai yhteisö, ja tavoitteena on 

tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimuskoh-

teena ovat Alko Oy:n myyjät ja heidän esimiehensä ja esiteltävänä ja ana-

lysoitavana ilmiönä ovat esimiehen keinot henkilökuntansa osaamisen ke-

hittämiseen. Tarkoituksena on vertailla osaamisen tasoa myymälähenkilö-

kunnan välillä ja muodostaa ymmärrys siitä, mistä nämä erot johtuvat, sekä 

tuottaa keinoja näiden erojen vähentämiseksi.  
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 Tämän pro gradu-tutkielman empiirisen osuuden aineiston kokoamisessa 

kvantitatiivinen vaihe edelsi kvalitatiivista vaihetta. Empiirinen osuus aloitet-

tiin analysoimalla dataa kahdesta lähteestä. Ensimmäinen käytetty data 

saatiin Alko Oy:n TNS-gallupilla teettämistä asiakastyytyväisyyttä mittaavis-

ta koeostoista. Toinen käytössä ollut data oli Alko Oy:n myymäläverkossa 

syksyllä 2013 teetetyt osaamiskartoitusyhteenvedot. Saadusta datasta ero-

tettiin keskiarvoa paremman osaamisen omaavat myymälät ja keskiarvoa 

heikomman osaamisen myymälät, ja niiden myymälöiden myyjille lähetettiin 

kysely esimiehen toimista osaamisen edistäjänä myymälässä.   

 

Tiedonkeruun viimeisessä vaiheessa parhaimman osaamisen omaavien 

myymälöiden myymäläpäälliköille järjestettiin teemahaastatteluita, jotka 

toteutettiin ryhmähaastatteluina. Haastattelua voidaan tarkkailun ohella pi-

tää eräänlaisena perusmenetelmänä, joka soveltuu moneen tilanteeseen. 

Erityisen mielekäs haastattelu on menetelmänä muun muassa silloin, kun 

halutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia ja kun halutaan ku-

vaavia esimerkkejä. Haastattelu sopi hyvin tämän tutkimuksen kolmannen 

osan toteuttamiseen, koska siinä haluttiin nimenomaan selvittää myymälöi-

den ja myymäläpäälliköiden toimintatapoja ja käytänteitä. (Metsämuuronen 

2006, 234–235.)  



14 
 

 
 

2 OSAAMINEN JA OPPIMINEN TYÖSSÄ 

2.1 OSAAMINEN OSANA AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ 

Työelämän muutokset ovat haaste henkilöstön osaamiselle. Asiakaslähtöi-

syys, korkea laatu sekä joustava ja kevyt toimintatapa lisäävät osaamisen 

vaatimuksia kaikissa työtehtävissä toimiville työntekijöille, kaikissa yrityksis-

sä. (Hätönen, 2000, 9.) Koska yritysten menestyminen perustuu sen henki-

lökunnan osaamiseen ja asiantuntijuuteen, on sekä organisaatioiden että 

siellä työskentelevien ihmisten kyettävä jatkuvaan oppimiseen (Räsänen, 

1996, 67–68). Nykyään työtehtävissä selviytyminen vaatii paljon enemmän 

kuin pelkkää asioiden teknistä osaamista. Ratkaisevaa on esimerkiksi se, 

kuinka nopeasti yksilö saa käyttöönsä tarvittavaa uutta tietoa ja kuinka hy-

vin hän osaa soveltaa tätä uutta tietoa organisaation tarpeisiin. (Kauhanen, 

2006, 142.) Yksilön osaaminen muodostaa perustan, jonka varassa hän 

onnistuu ja kehittyy työtehtävässään. Oma osaaminen on merkityksellinen 

asia. Mitä paremmin osataan, sitä paremmin menestytään työtehtävissä. 

Ammatillisen osaamisen kautta saadaan arvostusta muilta, ja tämä vaikut-

taa asemaan sosiaalisessa yhteisössä. Osaaminen on osa yksilön ammatti-

taitoa, jonka osiin pilkkominen on vaikeaa. Osaamisen kehittäminen kuiten-

kin edellyttää, että ammattitaitoa voidaan jollakin tavalla eritellä ja arvioida 

yksityiskohtaisemmin. (Viitala, 2005, 114; Viitala 2007, 178.)  

 

Erittelyä helpottamaan on luotu erilaisia jäsennyksiä, joita voidaan kutsua 

työelämäkvalifikaatioiksi. Ammattitaito koostuu monentyyppisistä kvalifikaa-

tioista, joita on muun muassa ryhmitelty yleisiin kvalifikaatioihin ja ammatti-

kohtaisiin kvalifikaatioihin. Yleisiä kvalifikaatioita ovat sellaiset taidot, joita 

työelämässä tarvitaan työtehtävästä riippumatta, ja ammattikohtaiset liitty-

vät tiettyyn ammattialaan. (Turtiainen, 1997.) Ammatillinen osaaminen on 

yksi yksilön ammattikohtaisista työelämäkvalifikaatioista. Kauhanen (2006, 

142–144) määrittelee yksilön ammatillisen pätevyyden eli yksilön kompe-

tenssin koostuvan taidoista, tiedoista, kokemuksesta, ihmissuhdeverkostos-

ta, arvoista ja asenteista, motivaatiosta ja energiasta sekä yksilön henkilö-
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kohtaisista ominaisuuksista. Tiedot, taidot ja kokemus muodostavat yksilön 

asiantuntemuksen eli osaamispohjan.  Viitala (2005, 116) havainnollistaa 

ammattitaidon rakentumista pyramidin avulla (kuvio 2).  

 

 

Kuvio 2. Osaamispyramidi mukaillen Viitalaa 2005. 

 

Pyramidin kerrokset havainnollistavat erityyppisiä ammattitaidon osa-

alueita. Mitä lähempänä pyramidin perustaa ollaan, sitä lähempänä osa-

alue on ihmisen omaa persoonallisuutta ja ihmisenä kehittymistä. Ylimpänä 

pyramidissa on oman ammattialan osaaminen, jonka kehittäminen ja kehit-

tämisen keinot muodostavat tämän pro gradu- tutkielman teoreettisen viite-

kehyksen.  

 

Myös Cheetham & Chivers (1996, 24–27) ovat tutkineet yksilön ammatillista 

pätevyyttä ja osaamista sen osana.  Heidän tutkimuksiensa löydökset käsit-

televät hyvin paljolti samoja käsitteitä kuin osaamispyramidissa esitellyt kä-

sitteet. Tutkimuksessaan he ovat luoneet mallin ammatillisen pätevyyden 

rakentumisesta. Mallissa käsitellään metataitoja, kompetenssin ydinkom-

ponentteja ja näiden komponenttien rakennetta. Metataidot ovat geneerisiä 

ammatista riippumattomia taitoja, jotka ovat usein myös välttämättömiä uu-

 

Oman  

ammattialan 
osaaminen 

Organisaatio-
osaaminen 

Sosiaaliset taidot 

Luovuus ja ongelmanratkaisukyky 

Persoonalliset valmiudet (paineensietokyky, positiivisuus, 
henkinen joustavuus, itseluottamus jne.) 
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den osaamisen oppimisessa. Näitä ovat muun muassa kommunikointi, it-

sensäkehittäminen, luovuus, analyyttisyys ja ongelmanratkaisutaidot. Nämä 

metataidot toimivat pohjana yksilön kompetenssille. Heidän luomassaan 

mallissa yksilön kompetenssi rakentuu neljän ydinkomponentin kautta. Nä-

mä komponentit ovat tietämyspohjainen kompetenssi, funktionaalinen kom-

petenssi, henkilökohtainen kompetenssi ja arvoihin sekä etiikkaan pohjau-

tuva kompetenssi. Yksilön kompetenssi on näistä eri komponenteista koos-

tuva kokonaisuus, joka on välttämätön tehokkaan työssä suoriutumisen ja 

jatkuvan työssäoppimisen kannalta.  

 

Hyppänen (2013, 108) tiivistää osaamisen olevan tiedon, taidon ja tahdon 

yhdistelmä. Jokaisessa työtehtävässä tarvitaan tiettyjä alaan sidottuja tieto-

ja. Taidon voisi sanoa muodostuvat kyvystä soveltaa olemassa olevaa tie-

toa käytäntöön sekä moninaisista erilaisista viestintä ja vuorovaikutustai-

doista. Tahto tarkoittaa yksilön halua työskennellä siinä tietyssä tehtävässä, 

organisaatiossa ja tiimissä, jossa on.  

 

Osaaminen= tieto * taito * tahto 

2.2 OPPIMINEN 

Osaaminen on pidettävä ajan tasalla, ja samalla on hankittava uusia työka-

luja myös oppimiseen. Koko ihmisen elinkaaren kestävää oppimista kutsu-

taan elinikäiseksi oppimiseksi, ja tästä käsitteestä on tullut keskeinen työ-

elämän kehitykseen vaikuttava ajatus. (Hätönen, 2000, 9.) Oppiminen on 

osa ihmisen luontoa, se tuo jo itsessään mielihyvää ja oman kyvykkyyden 

tunteen vahvistumista. Aikaisempien tutkimuksien mukaan ihminen odot-

taakin työltä sitä, että hän voi kokea oppivansa ja tuntea olevansa tarpeelli-

nen ja pätevä työssään. (Viitala, 2007, 178.)  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoituksena tutkia nimenomaan yksilön 

ammatillisen osaamisen johtamista ja osaamisen kehittymistä eli oppimista. 

Joskin useiden tutkijoiden mielestä organisaation oppimisella ja yksilön op-

pimisella on niin häilyväiset rajat, ettei niitä täysin pysty erottamaan toisis-
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taan, vaan ne ovat samaa prosessia organisaation sisällä. (Popper & 

Lipshitz (2000, 181–182.) Myös Hyppänen (2013, 107) kuvaa organisaation 

osaamisen perustana olevan yksilöiden osaamisen, mutta se, mihin yksilön 

kehittyminen lakkaa ja mistä organisaation oppiminen alkaa, ei ole erotetta-

vissa. Tästä syystä tässä pro gradu -tutkielmassa käydään läpi myös orga-

nisaation oppimista edistäviä malleja, koska näiden mallien kautta aikai-

sempi tutkimuskirjallisuus peilaa myös yksilön oppimista.   

 

Osaamista ei luonnollisestikaan voida suoraan lisätä kehenkään. Ainoa 

keino luoda ja tukea osaamisen kehittymistä on tukea siihen johtavia oppi-

misprosesseja. Osaaminen on aina oppimisen tulosta, ja tästä syystä op-

pimisprosessin ymmärtäminen on tärkeä osa osaamisen johtamista. Kun 

puhutaan ammatillisen osaamisen kehittämisestä, aikuisen oppimisen psy-

kologia määrittää ehtoja sille, mikä osaamisen johtamisessa on edes mah-

dollista. Aikuista kun ei yleisesti ottaen voi opettaa. Aikuisella vastaanotet-

tuun ja sisäistettyyn uuteen informaatioon vaikuttaa vahvasti oma koke-

muksellinen pohja. Tämä kokemuksellinen pohja vaikuttaa siihen, millä ta-

valla uutta informaatiota käsitellään. (Viitala, 2005, 135–136.) Informaation 

käsittely- ja oppimiskykyyn vaikuttavat merkittävästi myös ihmisen lähi-

työympäristö, johtaminen, ilmapiiri ja mahdollisuus saada oikeaa tietoa. Lä-

hiesimiehet ovat avainasemassa osaamisen johtamisessa ja oppimiskult-

tuurin luomisessa organisaatioissa. (Otala 2006, 25,47.) 

 

2.2.1 OPPIMISTAVAT JA TYYLIT 

Jokainen oppija on yksilöllinen, joten tiedon hankkimistapa, joka sopii yh-

delle, ei välttämättä tuota samoja lopputuloksia toisella. (Otala 2006, 216.) 

Oppijatyypit voidaan jakaa esimerkiksi visuaalisiin, auditiivisiin ja kinesteet-

tisiin. Visuaalinen oppija oppii enimmäkseen näköaistin avulla. Hän hah-

mottaa ja muistaa asioita paremmin, jos hän saa sanojen lisäksi nähdä tau-

lukoita ja kuvia. Auditiivinen ihminen puolestaan oppii ja muistaa asiat par-

haiten kuultuaan ne, ja kinesteettisen yksilön on päästävä kokeilemaan 

kuinka uusi asia tapahtuu käytännössä. Myös Cheetham & Chivers (2001, 

262) käsittelevät erilaisia oppimistyylejä artikkelissaan, jossa he viittaavat 
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Smithin ja Kolben (1985) tekemään tutkimukseen oppimistyyleistä ja erilai-

sista oppijoista. Heidän luokittelussaan oppijatyyppejä on neljää erilaista: 

käytännöllisiä, pohtijoita, loogisia ja aktiivisia. Näiden jokaisen oppijatyypin 

oppimisen kokemus muokkaantuu eri tavoin: 

 

1. Käytännölliset oppijat tekevät asioita käytännössä ja oppivat koke-

muksen avulla.  

2. Pohtijat oppivat parhaiten, jos heille annetaan ensin aikaa sulatella 

asiaa ja tehdä itsearviointia 

3. Loogiset ihmiset rakentavat mielellään erilaisia teorioita ja malleja 

joiden avulla he jäsentävät uutta asiaa. 

4. Aktiiviset oppijat oppivat kokeilemalla. He eivät halua pelkästään 

kuunnella vaan osallistuvat aktiivisesti kommentoimalla ja kertomalla 

omia kokemuksia. 

 

Cheetham & Chivers (2001, 270–271) kirjoittavat omiin kokemuksiin perus-

tuva oppimisen olevan tehokasta oppimista. Tätä kokemusten peilaamista 

omaan teoreettiseen tietämykseen ja sen soveltamista käsillä oleviin tilan-

teisiin kutsutaan reflektiokyvyksi. Reflektion kautta ihminen pystyy tunnis-

tamaan omat kehittämiskohteensa ja voi pyrkiä seuraavaan osaamisen ta-

soon. Mitä parempi reflektiokyky ihmisellä on, sitä paremmin hän voi arvioi-

da kriittisesti kokemuksiaan. Tiimissä työskentely ja vanhemmilta kollegoilta 

oppiminen vaatii reflektointikykyä mutta on tehokkain tapa kehittää omaa 

osaamistaan. Seibert (1999, 54–60) määrittelee reflektion aktiiviseksi men-

taaliseksi prosessiksi. Tällöin koettuja asioita tarkastellaan analyyttisesti ja 

ajattelu nostetaan ymmärtämisen tasolle. Reflektiivisestä oppimisesta voi-

daan puhua, kun oppija ymmärtää toimintojen perustan ja sisäistää sen 

tietoisesti. Oppiminen on reflektiivistä, kun oppija tarkastelee tietoisesti op-

pimistilannetta ja tekee tietoisen oppimispäätöksen ilman, että ulkoinen 

toiminta muuttuu, tai kun oppija kohtaa ongelmatilanteita, joissa oppijalta 

edellytetään asioiden tietoisempaa pohdintaa ja uusien ratkaisumallien löy-

tämistä.  Oppiminen on jatkuvasti etenevä prosessi, jota voi kuvata myös 
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kehän muodossa. Kuviossa 3 on havainnollistettuna Smithin ja Kolben 

(1984) luoma oppimisen kehä. 

 

 

 

Kuvio 3. Kokemuksellinen oppimisenkehä, mukaillen Kolbia 1984.  

 

Kokemuksellisen oppimisenkehä muodostuu yhdistämällä edellä esitellyt 

oppimistyylit. Kokemuksellisen oppimisnäkemyksen ydinajatus on, että op-

piminen etenee konkreettisia kokemuksia ja toimintaa reflektoiden kohti 

ilmiöiden teoreettista ymmärtämistä ja parempia toimintamalleja. Oppimi-

nen etenee syklisesti ja se voi käynnistyä periaatteessa mistä vaiheesta 

tahansa. Oppimisen tavoitteena on paremman käyttöteorian muodostumi-

nen ja soveltaminen. (Cheetham & Chivers, 2001, 270–271, 285–286.) Ko-

kemuksellinen oppiminen edellyttää oppijalta avoimuutta ja halua sitoutua 

uusiin kokemuksiin. Oppijan analyyttinen kyky auttaa luomaan havaitusta 

informaatiosta uusia ideoita ja käsitteitä. (Tikkamäki, 2006, 111.)  

 

2.2.2 YKSILÖN OPPIMINEN OSANA ORGANISAATION OPPIMISTA 

Argyris (1976, 365–370)  on tutkinut organisaatioiden oppimista ja tullut 

päätelmään, että oppiminen on jaettavissa kahteen perustyyppiin, yksike-

häiseen oppimiseen ja kaksikehäiseen oppimiseen. Oppiminen on yksike-

häistä, jos työyhteisö tai yksilö muuttaa tapaansa toimia havaitessaan 

Konkreettinen 
kokemus 

Reflektoiva 
havainnointi 

Abstrakti 
käsitteellistäminen 

Aktiivinen 
soveltaminen 
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erehdyksen. Jos taas virheet ja erehdykset johtuvat vakiintuneen toiminta-

tavan takana olevista periaatteista, ja työyhteisö tai yksilö pystyy muuntau-

tumaan myös tällä tasolla, on kyse kaksikehäisestä oppimisesta. Näiden 

virheiden kautta oppiminen ei ole kuitenkaan aivan ongelmatonta.  

 

Organisaatioilla on puolustusrutiineja, joita siellä toimivat yksilöt ja tiimit 

käyttävät korjatakseen virheitä ja selvitäkseen niistä. Näin tehdään, koska 

virheet ovat kiusallisia ja uhkaavia, ja perussääntöjen mukaan virheet tulee 

vain ohittaa ja toimia kuin mitään ei olisi tapahtunut. Koska virheitä ei saisi 

tapahtua, niistä ei voida myöskään puhua ja tällöin kaksikehäinen oppipro-

sessi ei koskaan käynnisty. Kaksikehäinen oppiminen vaatii organisaation 

puolustusrutiineista luopumista.  Tämä on välttämätöntä, jotta organisaati-

ossa voidaan oppia ja muuttaa toimintatapoja. (Argyris, 1990, 43.) 

 

Hyppänen (2013, 115) viittaa Argyrisin & Shönin (1978) luokitteluun, jossa 

organisaation oppimisessa oli vielä kolmas osa-alue: oppimaan oppiminen. 

Tällöin ihmiset oppivat arvioimaan itseään, keskustelevat, tuovat esille omia 

näkökantojaan ja oppivat toisten näkemysten pohjalta. Esimiehillä on mah-

dollisuus painottaa oppimista niin, että organisaatiota eniten hyödyttävä 

osa-alue korostuu tiimin työskentelyssä. 

2.3 TYÖSSÄOPPIMINEN 

Hyppänen (2013, 125) viittaa Lombardon & Eichingerin (1996) malliin 70–

20–10 kertoessaan, että jo pitkään on ollut tiedossa, että aikuinen oppii 

parhaiten työssä, työtä tekemällä. Oppimisesta 70 % tapahtuu työssä, työ-

kokemuksista ja työhön liittyvien ongelmien ratkaisemisesta. 20 % aikuisen 

oppimisesta tapahtuu vuorovaikutustilanteissa ja 10 % kursseilla, koulutuk-

sissa tai lukemalla.  

Työssäoppiminen voidaan määritellä yksilölähtöiseksi, työelämän järjestel-

mien löyhästi kontrolloimaksi ja epämuodolliseksi elinikäiseksi oppimiseksi. 

Työssäoppiminen on siis periaatteessa vapaaehtoista, eikä sitä kontrolloi 

mikään muodollinen koulutuslaitos tai järjestelmä, eikä se johda tutkintoto-
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distuksiin. Käytännössä se kuitenkin näkyy muun muassa yksilöiden paran-

tuneina työsuorituksina ja kasvaneena tehokkuutena, joista organisaatiot 

voivat palkita palkkauksen tai uralla etenemisen keinoin. (Tikkamäki, 2006, 

33.) Työssäoppimisen voi myös sanoa olevan oppimisen kehittämisen muo-

to, joka on nousemassa vahvasti osaksi ammatillista koulutusta ja ammatil-

lisen osaamisen saavuttamista (Pohjonen, 2001, 87).  

Cameron (2012, 89) on luokitellut aikuisen oppimismenetelmiä. Työssäop-

pimista voi tapahtua muodollisin keinoin (formal learning). Tällöin oppimi-

nen tapahtuu koulutusorganisaatioiden järjestämän koulutusohjelman kaut-

ta ja oppimisprosessi on ohjattu ja tuottaa suoraan tunnustusta palkan tai 

uralla etenemisen muodossa. Ei -muodollisessa oppimisessa (non -formal 

learning) oppiminen tapahtuu työnantajan valvonnassa ja työnantajan or-

ganisoimassa muodollisessa koulutusohjelmassa, mutta siitä ei seuraa suo-

raa virallista tutkintonimikettä, eikä välttämättä suoraa tunnustusta palkkion 

muodossa. Kolmas muoto on vapaamuotoinen oppiminen (informal lear-

ning), jossa oppiminen tapahtuu töihin liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa ja 

harrastuksiin sekä muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyvissä kohtaamisis-

sa. Viitala (2007, 188) viittaa Dohmenin (1996) tekemään oppimisen muoto-

jen luokitteluun, jossa Dohmen lisää tähän listaan neljännen oppimisen kei-

non; satunnaisen oppimisen. Satunnainen oppiminen tapahtuu tahattomasti 

ja suunnittelematta. Työelämässä tai vapaa-ajalla eteen tulevat ongelmat ja 

yllättävät tilanteet voivat pakottaa oppimaan.   

Ammattilaisen osaamisen kehittyminen on monimutkainen prosessi, ja use-

asti työntekijä ei itsekään pysty kertomaan, miten hän on osaamisensa 

työssä hankkinut. Ranki (1999, 26) kuvaa yksilöiden osaamisen olevan 

kiinni käytännöissä ja toimintatavoissa. Osaamista on vaikea pukea sanoik-

si, koska ammattilaisella se ilmenee tietyissä tilanteissa käytännön tekoina.  

Cheetham & Chivers (2001, 286); Ellinger ”et al” (1999, 107) ovat sitä miel-

tä, että ammatillisen osaamisen kehittämisen ja kehittymisen metodit ovat 

jääneet vähälle huomiolle osaamisen johtamisen kentässä. Tutkimukselle, 

joka keskittyisi tutkimaan prosesseja ja käytöstä, jolla esimiehet ja johtajat 

mahdollistavat oppimisen ja rakentavat oppivia organisaatioita, on tilausta.  
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Jotta esimies voi mahdollistaa henkilökuntansa oppimisen, on hänellä olta-

va ymmärrys siitä kuinka ihmiset oppivat uusia asioita. Yksilön osaaminen 

kehittyy oppimalla. Nykyään oppimisen haasteet ovat usein tiedon päivittä-

mistä ja mekaanisten taitojen omaksumista syvällisempiä. Puhutaan trans-

formatiivisesta oppimisesta eli uudistuvasta oppimisesta, jossa ihmisen on 

kyseenalaistettava omia aikaisempia ajatusmallejaan ja asenteitaan, ja tätä 

kautta hän oppii luomaan uudenlaisia kehyksiä asioiden tarkastelun poh-

jaksi. (Viitala, 2005, 135–136.) 

 

2.3.1 TYÖSSÄOPPIMINEN PROSESSINA 

Oppimista voidaan käsitellä prosessina, jossa tavoitellaan tiettyä päämää-

rää muuttamalla olemassa olevaa vakaata ymmärrystä jostain tietystä asi-

asta. Yksinkertaistaen oppimisprosessin voisi sanoa koostuvan uuden tie-

don hankkimisesta, ymmärtämisestä ja sisäistämisestä. (Williams, 2001, 

68–69.) Todellisuudessa oppimisprosessi on kuitenkin paljon monimutkai-

sempi, koska oppija itse oman kokemuspohjansa ja ajatusmalliensa kautta 

muokkaa saatua informaatiota. Oppimisprosessiin vaikuttavat vahvasti 

myös oppijan motiivit, oppimistyylit, oppimisstrategiat ja erilaiset tiedon pro-

sessointitavat. Oppijan ja oppimisen kannalta olennaisinta on, miten oppi-

miseen tähtäävä toiminta organisaatiossa on järjestetty, eli miten, missä ja 

keiden kanssa toimitaan. (Viitala, 2005, 135–136; Hyppänen, 2013, 121.)  

Tikkamäki (2006, 128) korostaa tutkimuksessaan työssäoppimisen konteks-

tisidonnaisuutta oppimisessa ja kehittymisessä. Työssäoppimisesta puhut-

taessa kontekstuaalisuutta voidaan lähestyä hyvin monisuuntaisena pro-

sessina. Oppiminen tapahtuu erilaisten prosessien lopputuloksena. Näitä 

prosesseja ovat sosiaaliset prosessit, refleksiiviset prosessit, kognitiiviset 

prosessit ja operationaaliset prosessit. Konteksti käsittää kulloiseenkin toi-

mintatilanteeseen vaikuttavat tekijät, ympäristön antamat tekijät ja ajallisen 

ulottuvuuden. Työssäoppimisen kontekstit voidaan jakaa seuraavalla taval-

la:  
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1. yksilöllisen työn kontekstiin, jossa yksilö oppii ja reflektoi saa-

maansa palautetta, 

2. yhteisen työn kontekstiin, jossa oppiminen syntyy tiimeissä ja op-

pimisen lähteenä on arviointi, 

3. organisaation työn kontekstiin, jossa oppimisen lähteinä ovat 

monimutkaisten ja -suuntaisten vuorovaikutussuhteiden evaluoin-

ti ja 

4. käsitteellisen työn kontekstiin, jossa osaaminen ja tutkimisesta 

oppiminen ovat keskeisinä oppimisen lähteinä. 

 

Järvinen & Poikela (2001, 286–287) ovat työssäoppimisen kontekstien poh-

jalta luoneet työssäoppimisen prosessimallin, joka yhdistää Kolbin (1984) 

oppimisen syklikuvauksen ja Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon muunte-

lun mallin sekä Crossanin, Lanen ja Whiten (1999) oppivan organisaation 

oppimisprosessin kuvauksen siitä, kuinka yksilön oppiminen muokkautuu 

organisaation oppimiseksi. Työssäoppimisen prosessimalli esitellään kuvi-

ossa 4.  
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Yksilöoppiminen /  y Ryhmäoppiminen / r Organisaation oppiminen / o 

S) Kk = Konkreettinen kokemus Kv = Kokemusten vaihto Im = intuition muodostus 

R) Rh = Reflektiivinen havainnointi Kr = Kollektiivinen reflektointi It = Intuition tulkinta 

K) Ak = Abstrakti käsitteellistäminen Kt = Käsitteellinen tiedon käyttö Tt = Tulkintatiedon integrointi 

O) As = Aktiivinen soveltaminen To = Tekemällä oppiminen Ti = Tiedon institutiointi 

 

S = sosiaaliset prosessit, R = reflektiiviset prosessit, K = Kognitiiviset prosessit, O = operationaaliset 

prosessit 

Kuvio 4. Työssäoppimisen prosessimalli, mukaillen Järvistä & Poikelaa 2001, 286. 

 

Mallissa oppiminen nähdään tapahtuvan neljän prosessin; sosiaalisen, ref-

lektiivisen, kognitiivisen ja operationaalisen prosessin muodossa. Työssä-

oppimisen prosessimallissa tiedon luominen ja jakaminen nähdään keskei-

sessä osassa oppimisprosessia. Tietoa, uusia malleja ja käsitteitä tuotetaan 

kognitiivisten prosessien avulla. Tekeminen ja kokeilu ovat tiedon luomisen 

ja jakamisen näkökulmasta keskeisellä sijalla. Työ itsessään operationaali-

sena prosessina sisältää jatkuvan kokeilun ja uusien käytänteiden testaa-

misen. Sosiaalisten prosessien välityksellä tietoja ja taitoja jaetaan. Reflek-

tiivisten prosessien kautta toteutuu palautteen antaminen ja saaminen sekä 

toiminnan arviointi. (Järvinen & Poikela 2001, 286–287.) 
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2.3.2 TYÖSSÄOPPIMISEN MENETELMÄT 

Lähtökohtana osaamisen johtamisessa on, että vaikka vastuu itsensä kehit-

tämisestä ja oppimisesta on aina yksilöllä itsellään, organisaation tehtävä 

on antaa osaamisen kehittämiselle suunta, luoda käytännön mahdollisuudet 

ja ruokkia oppimismotivaatiota (Järvensivu, et al. 2011, 77). Esimiehet ovat 

vastuussa siitä, että organisaation tavoitteet henkilöstön osaamisen kehit-

tymisestä saavutetaan (Yarbrough & Hearld, 2013, 164). 

Osaamista voidaan kehittää erilaisin menetelmin. Jotta esimies voi toimia 

osaamisen mahdollistajana, on hänen tunnettava henkilökuntansa ja ”pu-

huttava samaa kieltä” heidän kanssaan. Kun esimies tietää, mitä osaamista 

hänen henkilökunnallaan on, hän pystyy ohjaamaan osaamisen kehittämi-

sen suunnan ja tarjoamaan oikeat menetelmät. (Wardale, 2013, 112.) Hen-

kilöstön osaamisen kehittämisenmenetelmät voidaan jakaa muun muassa 

työpaikalla toteutettaviin ja työnpaikan ulkopuolella toteutettaviin menetel-

miin (Kauhanen 2006, 147–152). 

Työpaikalla toteutettavia työssäoppimisen menetelmiä on useita. Perehdy-

tys on yksi osaamisen kehittämisen muodoista. Perehdyttämisen avulla 

uusi työntekijä oppii valmiuksia toimia uudessa työssään. Perehdyttämisen 

toinen positiivinen tuotos on perehdyttäjän saama hyöty. Neuvominen ja 

ohjaaminen vahvistavat myös perehdyttäjän osaamista. Mentorointi tai vie-

rihoito on yksi perehdyttämisen muoto. Tällöin uusi työntekijä ja kokeneem-

pi työntekijä suorittavat työtehtäviään toistensa läheisyydessä. Uudella 

työntekijällä on aina tarpeen tullessa mahdollista kysyä neuvoa ja ko-

keneemmalla on oikeus puuttua toisen työskentelyyn ja suunnata sitä toi-

seen suuntaan tarpeen niin vaatiessa. Organisoimalla ihmiset parityösken-

telyyn tai työnkiertoon edesautetaan osaamisen kehittymistä. Tässä mene-

telmässä reflektointi ja sparraaminen ovat suuressa roolissa. Yhtenä osaa-

misen kehittämisen menetelmänä voidaan pitää myös varjostamissa. Täl-

löin oppiva henkilö seuraa kokeneemman työskentelyä ja esittää tarkenta-

via kysymyksiä työn suorittamisesta. Myös tiimityöskentely, workshopit ja 

erilaiset palaverit lisäävät osaamista työpaikalla. (Kauhanen 2006, 147–

152; Hyppänen, 2013, 127.) 
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Työpaikan ulkopuolella toteutettavia osaamisen kehittämisen menetelmiä 

ovat esimerkiksi opintokäynnit, opiskelu oppilaitoksissa, ammattikirjallisuu-

den lukeminen ja monimuoto-opiskeluohjelmat. (Kauhanen 2006, 147–

152.) Osaamisen kehittämisen toimien tulee olla suunnitelmallisia. Esimer-

kiksi työnkierto kehittämisen menetelmänä ei palvele oppimista, ellei siihen 

sisällytetä tavoitteellista ohjausta ja oppimista. (Hätönen, 2000, 58.) 

Myös Tikkamäki (2006, 121) on tutkinut työssäoppimista ja sen menetel-

miä. Hän tutkii väitöskirjassaan työssäoppimista eri konteksteissa. Kauha-

sen (2006,147) tavoin hän jakaa myös ammatillisen osaamisen kehittämi-

sen kahteen luokkaan; työssä itsessä oppimiseen ja ulkopuolisten tahojen 

toteuttamaan koulutukseen. Työssäoppimisen tavat ovat kontekstisidonnai-

sia, eli eri aloilla oppimiskäytänteet ovat hieman erilaisia ja saavat eri paino-

tuksia. Eroavaisuuksista huolimatta samankaltaisia käytäntöjäkin löytyy. 

Hän on listannut tutkimuksessaan käytänteitä, jotka ovat käytössä toimi-

alasta riippumatta. Taulukossa 1 on esiteltynä työssäoppimisen tapoja ja 

muotoja. 

Taulukko 1. Työssäoppimisen tapoja ja muotoja, mukaillen Tikkamäkeä, 2006, 

121. 

1. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö eri tahojen kanssa 

2. Tiedon hakeminen, prosessoiminen ja soveltaminen      uusien 

ideoiden luominen 

3. Ongelmanratkaisu ja tutkiminen 

4. Toiminnallinen oppiminen ja käytännössä harjoitteleminen 

5. Henkilöstökoulutus 

6. Omaehtoinen opiskelu ja ammatillinen pätevöityminen 

7. Työn kirjaaminen ja dokumentoiminen 

8. Reflektointi; oman toiminnan pohtiminen ja arvioiminen 

 

Samankaltaisia havaintoja työssäoppimisen tavoista ovat tehneet myös 

Cheetham & Chivers (2001, 271–273). Heidän tutkimuksensa tulosten mu-

kaan neljä tehokkainta metodia oman osaamisen lisäämisen ovat oppimi-



27 
 

 
 

nen tekemällä työtä, työskentely kokeneemman kollegan seurassa ja tiimi-

työskentely sekä reflektointi. Vanhemman kollegan seuraa, erityisesti men-

torointia työssäoppimisen välineenä, on pidetty tehokkaana oppimisen me-

netelmänä. Siinä kokemattomampi saa oppia tekemällä, koska hän saa 

useita toistokertoja työlleen ja pystyy samalla tukeutumaan kokeneemman 

kollegan apuun tarvittaessa.  

Tiimityötä voidaankin pitää yhtenä yhteistoiminnan kehittämisen ja yhdessä 

oppimisen muodoista. Todellinen tiimi koostuu pienestä määrästä ihmisiä, 

joiden taidot ja osaaminen täydentävät toisiaan. Ryhmän jäsenet voivat op-

pia toisiltaan ja jokaisella työntekijällä on yhdessä enemmän keinoja kehit-

tyä ja lisätä osaamistaan kuin yksin työskentelevällä. (Hätönen, 2000, 60- 

61.)  
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3 OPPIMISTA TUKEVA ESIMIESTYÖ 

Keskustelu osaamisen johtamisesta käynnistyi, koska liiketaloustieteen ai-

emmin tuntemat selitysmallit ja käsitteet eivät pystyneet vastaamaan muut-

tuneen maailman uusiin vaatimuksiin. Uuden johtamista käsittelevän kes-

kustelun pääsanoma on, että johtamisen tavoitteena tulee olla työntekijän 

tietojen, taitojen ja motivaation vahvistaminen sekä oppimista tukevien jär-

jestelmien ja tiedon käsittelyn prosessien kehittäminen. Osaamisen johta-

minen ja henkilöstön kehittämisen vastuu ei voi olla pelkästään henkilöstö-

osaston vastuulla. (Viitala, 2002, 22; Bowen & Siehl 1997, 59.)  Parhaimmil-

laan yrityksen henkilöstöammattilaiset toimivat konsultin roolissa, jossa he 

auttavat yksiköiden esimiehiä varmistamaan prosesseihin ja yksiköihin sel-

laisen osaamisen tason, jonka varassa asetetut tavoitteet voidaan saavut-

taa. Oppimisen tukeminen kuuluu kaikille läpi organisaation ja osaamisen 

johtaminen pitää toteuttaa tiiviissä yhteistyössä henkilöstöjohdon ja muun 

johdon kesken. (Viitala, 2007, 172.) 

Onnistunut osaamisen johtaminen hyödyttää koko organisaatiota sekä tar-

joaa kilpailuetua yritykselle ja lisäarvoa asiakkaalle. Osaamisen ja tiedon 

johtamista voidaan käsitellä prosessina, joka sisältää monia erilaisia toimin-

toja. Oppimisessa voidaan nostaa esiin neljä perustoimintoa: tiedon varas-

tointi, siirtäminen, luominen ja hyödyntäminen. Esimiesten tehtävänä on 

mahdollistaa näiden toimintojen onnistuminen organisaatioissa. (Alavi & 

Leidner, 2001, 113–115.)   

Esimiesten vastuulla on siis oman henkilökuntansa osaaminen ja osaami-

sen kehittäminen. Kuitenkin Ellinger et al. (1999, 119), viittaavat artikkelis-

saan Honeyn (1995) tutkimukseen, josta käy ilmi, että vain osa esimiehistä 

kokee olevansa osaamisen kehittäjiä. Usein syynä tähän on omien taitojen 

puute ja se, että kehittämistehtävä nähdään häiriötekijänä omassa työssä, 

tai oletetaan, että kehittämisvastuu on henkilöstöosaston koulutusosaston 

tehtävä. Kuitenkin tutkimuskirjallisuudesta on tulkittavissa, että esimiesten 

rooli tulee jatkossakin muuttumaan enemmän ja enemmän kehittäjän ja 
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valmentajan suuntaan, kun yritykset pyrkivät toimimaan oppimisorientoi-

tuneesti.  

Uuden oppimisella on merkitystä sekä työntekijälle että työnantajalle. Aikai-

sempi tutkimus osoittaa, että käytännön työkokemusta ja asiantuntemusta 

arvostetaan. Uuden tiedon oppiminen on haaste, joka lisää motivaatiota. 

Työssä tapahtuu myös yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Oppimis-

prosessille tärkeää on asiallinen, kannustava ja rakentava palaute. (Kolari, 

2010, 111.) 

3.1 ESIMIEHEN UUSI ROOLI OSAAMISEN JOHTAJANA  

Tämän päivän ja tulevaisuuden esimiehen rooli osaamisen johtajana on 

erilainen kuin aikaisemmin. Coleman (2000, 80) listaa esimiehiltä ja johtajil-

ta vaadittuja taitoja, joita ovat itsetuntemus, kyky johtaa itseään, kyky tun-

nistaa muiden tunnetiloja ja sosiaalisia tilanteita sekä kyky pystyä vaikutta-

maan muihin ihmisiin. Näistä ominaisuuksista muodostuu tunneäly, joka 

mahdollistaa nykypäivän johtajan ja esimiehen itsensä ja sosiaalisten ver-

kostojensa johtamisen tehokkaasti sekä toimii alustana taidoille, joilla esi-

mies mahdollistaa henkilökuntansa oppimisen. Esimiehen työssä menes-

tymiseen vaikuttavaista tekijöistä 80 % on kytköksissä tunneälyyn.  

 

Esimies, joka toimii henkilökuntansa opettajana, johtaa tiimiään valmenta-

jamaisin ottein. Hän kuuntelee, ohjaa ja kannustaa heitä oikeaan suuntaan 

ja antaa palautetta suorituksista. Valmentajamaisen esimiestyön on tutkittu 

vaikuttaneen työntekijän työnkuvan selkeytymiseen, työtyytyväisyyteen ja 

työsuorituksien paranemiseen. (Ellinger, 2013, 311–312.) Valmentajan ta-

voite on voimaannuttaa alaiset osallistumaan enemmän ja tuottavammin 

kuin perinteisessä kontrolliin perustuvassa johtamismallissa. Tarkoituksena 

on tarjota apua ja luoda olosuhteet, joissa työntekijä itse keksii ratkaisut 

ongelmiin. Valmentajan tulisi päästä valmennettavansa tunnetasolle, sillä 

luottamus ja toisen ihmisen tunteminen ovat oleellisessa roolissa valmen-

nussuhteessa. (Ladyshewsky, 2009, 293–294.) Esimiesten on myös oltava 

tulevaisuussuuntautuneita, sillä pelkkä nykyhetken asiasuuntautuneisuus ei 
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riitä. Heidän pitää nähdä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä heiltä ja heidän 

taidoiltaan silloin vaaditaan. (Otala 2008, 287.)  

 

Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että jokaisella hänen työntekijällään on 

mahdollisuus oman osaamisensa päivittämiseen ja monipuolistamiseen. 

Käytännössä tämä ilmenee yrityksessä muun muassa töiden organisoinnis-

sa ja vastuunjaossa. (Räsänen 1999, 87.) Esimiehet ovat erittäin tärkeässä 

roolissa henkilöstön kompetenssin kehittämisessä. Esimiehet pystyvät vai-

kuttamaan osaamisen kehittymiseen antamalla aikaa oppimista edistäviin 

asioihin, asettamalla ja kommunikoimalla odotuksista sekä antamalla palau-

tetta oppimisesta ja työsuorituksista. Oppimista mahdollistavalla esimies-

työllä tuetaan oppimiseen kannustavan ilmapiirin luomista.  (Ellinger & et al. 

1999, 106, 115.)  

 

Osaamisen kehittämisessä tärkeäksi koetaan vaikutusmahdollisuudet omaa 

työtä koskeviin päätöksiin, työkokonaisuuksien hallinnan tunne, vastuun ja 

vapauden tasapaino, itsenäisyys ja luovuus sekä työn sisältö. Syvällinen 

uudistava muutos mahdollistuu mentaalisten muutosprosessien ja reflek-

toinnin myötä.  Esimiehen tulisi innostaa toisia reflektoimaan ja kannustaa 

heitä samalla uusien ajattelumallien luomiseen. Johtamisen tuotoksena 

voidaan olettaa yksilön oppimis- ja kehittymispotentiaalista riippuen – ta-

pahtuvan merkitys- ja tunneperspektiivien muutosta. Jotta näin voi tapah-

tua, tarvitsee saada vastavuoroista, avointa ja rehellistä mutta rakentavaa 

palautetta. Liiallinen tai ylikorostunut kiitoksien antaminen saa yleensä ai-

kaan ärtymystä, eikä tuota positiivista lopputulosta. (Kolari, 2010, 181.) 

3.2 OSAAMISEN JOHTAMISEN ELEMENTIT 

Osaamisen mahdollistajana esimies varmistaa henkilökuntansa oppimisen 

tekemällä oppimisprosessista helpompaa ja tukemalla heidän edistymis-

tään. Esimiehen tehtäväkenttä osaamisen johtajana on jaettavissa erilaisiin 

osiin tai ulottuvuuksiin, joiden avulla hän varmistaa toisten osaamisen kehit-

tymisen. Hänen pitää toimia tiiminsä osaamisen mahdollistajana, ongel-

manratkaisijana, viestijänä ja toiminnan muokkaajana. (Amy, 2008, 220.) 



31 
 

 
 

Esimiehen tehtäväkenttää tutkittaessa voitaisiin sanoa hyvän osaamisen 

johtamisen olevan transformationaalista johtajuutta. Transformationaalinen 

johtajuus on prosessi, joka muuttaa ja muokkaa yksilöitä ja heidän toimin-

taansa. Siinä huomioidaan yksilöiden tunteet, arvot, etiikka ja pitkän aikavä-

lin tavoitteet. Gregory et al. (2011, 808–810.) Calum & Hardy (2014, 38–41) 

ovat tutkineet Bassin (1985) kehittämää mallia transformationaalisesta joh-

tajuudesta. Transformationaalinen johtaja tarjoaa työkseen alaisilleen joh-

tamispalveluita, joiden tavoitteena on alaisten tarpeiden tyydyttämisen kaut-

ta saada aikaiseksi tuloksellista toimintaa. Transformationaalisen johtajuu-

den elementtejä ovat karisma / ihannoitu vaikuttaminen, inspiroiva motivoin-

ti, älyllinen stimulointi ja alaisten yksilöllinen huomioiminen. Karisma saa 

aikaan vision ja ajatuksen missiosta, antaa hyvän itsetunnon sekä tuottaa 

kunnioitusta ja luottamusta. Inspiroivalla motivoinnilla esimies asettaa ta-

voitteita korkealle ja ilmaisee tärkeitä asioita jokaisen työtehtävään liittyen 

selkeästi. Älyllisellä stimuloinnilla saadaan työntekijät ratkaisemaan ongel-

mia itse ja ajattelemaan luovasti uudella tavalla. Alaisten yksilöllinen huo-

miointi takaa henkilökohtaisen ja yksilöllisen huomioinnin ja kohtelun, val-

mentamisen ja neuvomisen.  

Viitala (2002, 166) on tutkimuksessaan myös jakanut osaamisen johtami-

sen neljään osaan ja rakentanut mallin esimiehen tehtäväkentän jäsentämi-

seen. Hänen mallinsa lähestyy johtamisen elementtejä enemmän esimie-

hen toiminnan kuin hänen persoonallisuuteen liittyvien ominaisuuksien 

kautta. Hänen kaksiosaisen tutkimuksensa tuloksena muotoutui osaamisen 

johtamisen ilmiötä kuvastava malli, joka toimii tämän pro gradu -tutkielman 

empiirisen tutkimuksen viitekehyksenä. Mallissa osaamisen johtaminen jae-

taan neljään ulottuvuuteen: ”oppimisen suuntaamiseen”, ”oppimisprosessi-

en tukemiseen”, ”esimerkillä johtamiseen” ja ”oppimista edistävän ilmapiirin 

luomiseen”. Kuviossa 5 on esitettynä osaamisen johtamisen neljä ulottu-

vuutta.  
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Kuvio 5. Osaamisen johtamisen elementit, mukaillen Viitalaa, 2002,116. 

Esimies, joka toteuttaa menestyksekkäästi osaamisen johtamisen element-

tejä työssään, toimii myös valmentavan johtajuuden periaatteiden mukai-

sesti. Valmentava johtaja pystyy vapauttamaan työntekijän potentiaalin, 

kehittämään hänen kyvykkyyttään ja auttaa häntä oppimisessa, jotta sekä 

työntekijän että koko organisaation suorituskyky paranee. Valmentavan 

johtajuuden tärkeimpänä ytimenä on vuorovaikutus. Kyvykkäältä osaami-

sen johtajalta vaaditaan edellä mainittuja taitoja, jotta hän pystyy toteutta-

maan osaamisen johtamisen nelikentän vaatimukset. (Ellinger & Bostrom, 

1999, 757–759.) 

3.2.1 OPPIMISEN SUUNTAAMINEN 

”Oppimisen suuntaaminen” ulottuvuutena pitää sisällään toimet, joilla esi-

mies käsittelee niitä asioita, jotka vaikuttavat hänen henkilökuntansa osaa-

misen kehittämisen tarpeisiin, tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Kyseinen ulot-

tuvuus käsittää tavoitteiden määrittelyn, toiminnan arvioinnin ja näitä tuke-

vien toimien mahdollistamisen. (Viitala, 2004, 25.) Selkeä tavoitteiden aset-

taminen, toiminnan seuraaminen ja palautteen antaminen ovat uudistamista 

ja oppimista tukevan esimiestyön peruspilareita. Uudistumista edistävän 

johtajan ja esimiehen keskeisimpiä valmiuksia ovat myös kyky visioida ja 

viestiä näistä visioista sekä kyky saada ihmiset näkemään työlle korkeam-

Oppimisen 
suuntaaminen 

Oppimisprosessin 
tukeminen 

Esimerkillä 
johtaminen 

Oppimista 
edistävän ilmapiirin 

luominen 
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pia tavoitteita ja saada heidät sitoutumaan näihin uusiin tavoitetasoihin. 

(Bass, 1990, 21–22, 24–25.) Myös Posner (2013, 577–578) määrittelee 

arvojen ja suunnan kirkastamisen ja yhteisen vision jakamisen olevan osa 

niitä käytänteitä, joilla vaikutetaan henkilökuntaan positiivisesti ja saavute-

taan hyviä tuloksia. Näillä käytänteillä on nähty olevan merkittävää vaiku-

tusta esimiesten uskottavuudelle, henkilökunnan moraalille ja tuottavuudel-

le.  

Oppimisen ja osaamisen suuntaajana aktiivinen esimies vastaa siitä, että 

hänen toimipisteessään on yrityksen visio ja strategia sisäistetty ja myös 

pilkottu jokaisen työntekijän toimenkuvaa vastaavaksi toiminnaksi. Voisi 

sanoa, että jos esimies ei hoida osaamiseen suuntaamisen elementtejä 

työssään, jättää hän väliin tavoitteiden asettamisen henkilökunnalleen ko-

konaan. Silloin sen lisäksi, että esimies ei tällöin ohjaa oppimisprosesseja, 

saa hän tuskin tuotettua organisaation muitakaan tavoitteita työllään. (Viita-

la, 2004, 26–27.)  

Sydänmaalakka (2002, 115–117) kuvaa, miten tavoitteiden asettaminen ja 

toiminnan sekä oppimisen suuntaaminen on purettavissa konkretiaan. Yri-

tyksen strategiasta poimitaan ydinosaamiset ja puretaan ne yksikkötasolle 

ja siitä vielä yksilötasolle, ja näin luodaan jokaiselle toimenkuva ja kehitty-

mistavoitteet. Tärkeintä on selvittää jokaisen toiminnan merkitys kokonai-

suuden kannalta.  

3.2.2 OPPIMISPROSESSIN TUKEMINEN 

”Oppimisprosessin tukemisen” ulottuvuus pitää sisällään asioita, jotka ku-

vaavat esimiehen orientaatiota tiiminsä osaamisen määrittelyyn, kehittymi-

sen ja oppimisen suuntaamiseen sekä osaamisen kehittämisen tukemi-

seen. Tässä ulottuvuudessa esimies ottaa vastuulleen tehtäviä, jotka on 

perinteisesti mielletty henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen vas-

tuualueille. Nopeutuneen kehityksen ja muutoksen myötä ne eivät enää 

pysty vastaamaan organisaatioiden kehittymisestä tehokkaasti, jos toiminta 

on vain keskitetysti heidän vastuullaan. Tämä merkitsee esimiehille ja johta-

jille uusia tietotarpeita: heidän pitää ymmärtää entistä paremmin oppimisen 



34 
 

 
 

prosesseja ja tietää erilaisia osaamisen ja kehittymisen keinoja. Tämän li-

säksi henkilökuntansa oppimisen tukeminen vaatii esimieheltä läsnäoloa ja 

tunneälyä, sillä nämä vaikuttavat esimiehen kykyyn vaikuttaa ihmisiin ja 

heidän kehitykseensä. Esimiesten tehtävä on myös tukea ihmisiä ottamaan 

itse vastuuta kehittymisestään. (Viitala, 2004, 30, 167; Kolari, 2010, 175–

176.) Oppimisprosessia voi tukea myös olematta fyysisesti jatkuvasti läsnä. 

Muun muassa Amy (2008, 217) ottaa tutkimuksessaan esiin teknologian 

käytön oppimisen ja oppimisen tukemisen välineenä. 

Osaamisen johtajana esimiehen rooli tässä ulottuvuudessa on hyvin tärkeä. 

Aikuiselle ihmiselle oppiminen ja oppimaan ryhtyminen voi tuntua jopa ah-

distavalta, koska hänen kokemukselliset tietonsa ovat laajempia ja tietoke-

hikkonsa monisyisempiä kuin nuorien, ja ne ovat usein myös syvemmälle 

juurtuneita. Tällöin vanhoista tavoista pitää ensin oppia pois, ennen kuin voi 

oppia uusia tapoja ja toimintamalleja. Esimiehen pitää toiminnallaan tukea 

henkilökuntaansa molemmissa oppimisen prosesseissa. (Rauste-Von 

Wright, Von Wright & Soini, 2003, 79.) 

Berglund & Andersson (2012, 78–79) ovat tutkineet tietojen ja taitojen kehit-

tymistä työssä ja olosuhteita, joissa tiedot ja taidot kehittyvät. He huomasi-

vat työpaikalla tapahtuvissa epävirallisissa kohtaamisissa syntyvän uutta 

tietoa henkilökunnan keskustellessa esimerkiksi taukotiloissa. Näiden sosi-

aalisten kohtaamisten mahdollistaminen edesauttaa oppimisprosessin tu-

kemista organisaatioissa.  

3.2.3 ESIMERKILLÄ JOHTAMINEN 

Esimies on oman tiiminsä osaamisen kehittymistä ajatellen erittäin tärkeä 

roolimalli. ”Esimerkillä johtamisen” ulottuvuudella hän vaikuttaa henkilökun-

taansa sekä sillä, mitä hän tekee ja miten käyttäytyy, että sillä, minkä hän 

mahdollisesti jättää tekemättä. Esimerkiksi jos esimies laiminlyö itse oman 

osaamisensa kehittymistä, se vie pohjan siltä, että hän voisi ohjata muita 

kehittämään itseään. (Viitala, 2004, 33.) Myös Ellinger, Hamlin & Beattie 

(2007, 252) ovat tutkineet tehottoman esimiestyön tunnusmerkkejä ja vaiku-

tusta työntekijöihin. Esimiehen oma käyttäytyminen heijastuu työntekijöihin 
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ja näkyy niin hyvässä kuin huonossa. Myös Isaac (2001) painottaa esimie-

hen oman toiminnan merkitystä henkilökuntansa kannustamisessa. Jos 

esimies on omassa toiminnassaan reflektiivinen ja kehittää itseään ja työ-

tään, hän osoittaa työskentelyllään yrityksen arvostavan näitä seikkoja 

työntekijöissään. 

Greenhaus & Callahan (2006, 701) kuvaavat roolimallin henkilöksi, joka on 

yleensä yksilön urakehityksen kannalta merkittävässä asemassa. Yleensä 

roolimallilla tarkoitetaan siis esimiehiä, johtajia, valmentajia tai opettajia. He 

tarjoavat omalla suoriutumisellaan toisille kehittymisidentiteetin tuottamalla 

mielikuvan henkilöstä, jollaiseksi he itse haluaisivat tulla. Roolimallit innos-

tavat toisia ja motivoivat muita jäljittelemään oikeanlaista käytöstä.  

Roolimallina ja esimerkkinä toimiminen oman osaamisen kehittämisessä 

tarkoittaa sitä, että esimies on itse jatkuvasti valmis kyseenalaistamaan tie-

tämystään, oppimaan uutta ja jakamaan omaa osaamistaan. Esimiehen 

pitää myös olla nöyrä ja kyetä kysymään muiden mielipidettä ja muutta-

maan omaansa tarvittaessa. Esimiehen pitää vaalia ja kehittää tekijöitä, 

jotka vaikuttavat hänen älylliseen kuntoonsa. (Otala, 2008, 258.) Lähiesi-

miehen voi myös sanoa toimivan työssään mentorina. Mentorin tehtävä on 

tarjota ammatillista neuvontaa ja ohjeistusta häntä itseään vähemmän ko-

kemusta omaaville. Työssään mentorin tehtävä on näyttää omalla esimer-

killään, miten omaa toimintaa ja osaamista voi jatkuvasti kehittää. (Barnett, 

1995, 45, 52.)  

3.2.4 OPPIMISEEN KANNUSTAVAN ILMAPIIRIN LUOMINEN 

Otala (2008, 278–279) listaa oppimismyönteistä yrityskulttuuria tai oppimis-

kulttuuria tukevia tekijöitä. Oppimismyönteinen kulttuuri koostuu ilmapiiristä 

ja luottamuksen kulttuurista, joka innostaa ja energisoi ihmisiä olemaan ute-

liaita ja kannustaa heitä hakemaan uutta tietoa ja ratkaisuja. Tällaisessa 

kulttuurissa virheet nähdään oppimismahdollisuuksina ja niitä käsitellään 

avoimesti sekä ratkaisukeskeisesti. Se myös tukee tiedon siirtämistä ja 

houkuttaa ihmisiä epämukavuusalueelleen, jolloin yksilöt ovat jatkuvasti 

oppimiselle alttiimpia. Popperin ja Lipshitzin (2000, 189) mukaan johdon 
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sitoutuminen on yksi tärkeimmistä tunnusmerkeistä oppimiseen kannusta-

van ilmapiirin luomisessa ja oppivassa organisaatiossa. Mitä enemmän joh-

to osallistuu osaamisen määrittelyyn, sitä enemmän osaamisen johtaminen 

löytää kosketuspintaa operatiivisen toiminnan ja strategian välillä. 

 

”Oppimiseen kannustavan ilmapiirin” ulottuvuudella on esimiehellä suuri 

merkitys koko tiimin toimintaan. Jos henkilökunta kokee esimiehensä kuun-

televan ja arvostavan heidän mielipiteitään ja edistävän työyhteisön luotta-

muksellista ja turvallista ilmapiiriä, edistää tämä oppimisen edellytyksiä. 

(Viitala 2002, 162–163, 191.) Tuottava huumori ja aktiivinen vilpitön viestin-

tä auttavat oppimiseen ja muutokseen kannustavan ilmapiirin luomisessa. 

Työyhteisössä tuloksellinen huumori lisää sosiaalista kanssakäymistä, vä-

hentää stressiä ja auttaa rakentamaan yhteisöllisyyttä. (Salem, 2008, 341.) 

 

Juuti (1988, 29 & 51–57) määrittää työilmapiirin edellisistä osista muodos-

tuvaksi kokonaisuudeksi, joka muodostuu organisaation ja työryhmän ilma-

piireistä ja esimiehen johtamistyylistä. Ilmapiiriin liittyviä ominaisuuksia ovat 

muun muassa avoimuus, mielipiteiden ilmaisumahdollisuus, ristiriitojen 

esiintyminen ja niiden ratkaiseminen, keskinäinen luottamus sekä yhteis-

ymmärrys. Lisäksi ilmapiiriä voidaan kuvata pääosin tiedollisina ja tunneta-

son ilmiöinä.   

3.3 ESIMIEHEN TYÖVÄLINEET JA MENETELMÄN OSAAMISEN JOHTA-

MISEEN 

Osaamisen johtaminen tarkoittaa haastetta lähiesimiehelle. Hänen tulee 

kyetä arvioimaan henkilökuntansa tietoisuutta ja sen taustalla vaikuttavien 

ajatusrakennelmien tasoja samalla, kun johtaa heitä kohti uutta tietoa ja 

kehittyneempiä toimintatapoja. (Viitala, 2004, 35.) Tämän työn avuksi esi-

mies tarvitsee systemaattiseen osaamisen johtamiseen erilaisia työvälinei-

tä. Huolimatta organisaatioiden erilaisista tavoitteista ja lähtökohdista, käy-

tettävät työvälineet ovat usein hyvinkin samantyyppisiä. Bergman & Moisio 

(1999, 2) ovat tutkineet osaamisen kehittämisen menetelmiä ja työvälineitä. 

Osa näistä menetelmistä on tarkoitettu strategiatason osaamisen kehittämi-
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sen suunnitteluun ja osa lähiesimiehen työkaluiksi. Työkalujen tarkoitukse-

na on kuitenkin auttaa lähiesimiestä oman henkilökuntansa osaamisen ke-

hittämisessä. Taulukossa 2 on listattuna näitä menetelmiä ja työvälineitä.  

Taulukko 2. Osaamisen johtamisen menetelmiä, mukaillen Bergman & Moisio 
1999. 

Ydinosaamisen tunnistaminen (strateginen osaamisen tunnistaminen 

Osaamisen mallintaminen (osaamiskuvaukset, luokitukset, sanakirjat 

Nykyosaamisen ja kehitystarpeiden kartoittamismenetelmät, arvioinnit 

Osaamistietojärjestelmät, tietokannat 

Osaamisen hallinnan prosessien määrittelyt 

 

Yleisesti ydinosaamisen tunnistamista käytetään eniten, joskin puhdasop-

pinen ydinosaamisen määrittely on yleensä vaikeaa. Useasti päädytäänkin 

tunnistamaan “strategisesti tärkeitä osaamisalueita” tai “osaamisen paino-

alueita”. Ydinosaamisen onnistunut tunnistaminen edellyttää johdon sitou-

tumista aiheeseen ja selkeitä strategisia linjauksia osaamisen määrittelys-

sä. Osaamisen mallintamisen työkalua käytetään osaamisen viestimiseen, 

kehityskeskusteluiden käymiseen ja osaamisen kehittymisen suunniteluun 

käytännössä. Osaamisen kartoittamiseen ja arvioimiseen on tarkoitus käyt-

tää osaamistavoitteiden viestintää, palautteen antamista nykyosaamisesta, 

kehitystarpeiden tunnistamista tai henkilöstön osaamisprofiilien kartoitta-

mista. Osaamistietojärjestelmät ovat käytännössä erilaisia HR-ohjelmistoja, 

joiden tarkoitus on helpottaa lähiesimiehen ja HR:n yhteistyötä ja osaami-

sen kehittämisen hallinnointia. Osaamisen hallinnan prosessit on tärkeä 

määritellä, ja henkilöstönkehittämisen toimet on kytkettävä näihin proses-

seihin, muuten toiminta jää irralliseksi ja ilman strategian ja käytännön välis-

tä yhteyttä. (Bergman & Moisio, 1999, 2-4.) 

3.3.1 OSAAMISKARTOITUKSET 

Osaamisen kehittymistä ja sen vaikuttavuutta pitää myös seurata ja pystyä 

mittamaan. Jos osaamisen kehittymiselle on asetettu tavoitteita, voi toteu-

tumia verrata niihin. (Hyppänen, 2013, 120.) Osaamiskartoitukset ovat sys-
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temaattisia menetelmiä henkilöstön olemassa olevan osaamisen ja sen ke-

hittämistarpeiden selvittämiseen. Niiden tavoitteena on löytää kehittämiselle 

ja toimenpiteille oikea suunta, sillä kun tiedetään osaamisen nykytila, on 

uuden tiedon rakentaminen helpompaa. Parhaimmillaan osaamisen kartoit-

taminen on jatkuvaa toimintaa. Osaamiskartoitusten tarkoituksena on saa-

da ihmiset tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. (Hätönen, 2000, 31–

32.)  

Osaamisen mittaamisessa tulisi mitata itse asiassa kahta eri asiaa: toimin-

taa ja sen taustalla olevaa osaamista. Työn tulokset ja ihmisen toiminta ker-

tovat osaamisesta, mutta niihin vaikuttavat aina työskentelyolosuhteet ja 

välineet. Vaikka osaamisen arviointi on haastavaa, on se osaamisen kehit-

tämiseksi välttämätöntä. Arvioinneissa keskeisenä lähtökohtana on osaa-

mista koskeva taso-olettamus. Tämä olettamus tarkoittaa ajattelumallia, 

jonka mukaan osaaminen kehittyy kumulatiivisesti edeten koko ajan korke-

ammalle tasolle. (Viitala, 2002, 156.)  

Myös Ranki (1999, 54–55) ottaa kantaa osaamisen mittaamiseen. Hänen 

mukaansa osaamisen mittaaminen ja arviointi voidaan suorittaa monella eri 

tavalla. Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi kustannuksia tai aikaa. Mit-

taustulokset voidaan esittää erilaisina tunnuslukuina, laadullisena vertailuna 

tai jonkin ominaisuuden olemassaolona. Osaamista voi mitata myös kieli-

testein tai osaamista testaavien ohjelmistojen avulla. Oleellisinta on, että 

mittaristot ja testaaminen muodostavat kattavan kokonaisnäkemyksen 

osaamisen tasosta ja tilanteesta.  Osaamisen mittaamisen haasteena on 

pelkistäminen ja mitattavan asian konkretisoiminen. Kaikkea osaamista ei 

voi mitata objektiivisilla määrällisillä mittareilla, vaan osaamista voidaan 

arvioida muun muassa seuraavilla laadullisilla tavoilla: 

- itsearviointi 

- esimiehen arvio 

- kollegoiden arvio 

- sisäisten asiakkaiden arvio 

- asiakkaiden arvio 
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- yhteistyökumppaneiden arvio 

- erilaiset testit tai näyttökokeet (Ranki, 1999, 48–52.) 

3.3.2 TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT 

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat nykyään oleellinen osa johtamistoimin-

taa ja organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. Keskusteluiden tarkoituksena 

on olla ennalta sovittuja ja suunniteltuja, esimiehen ja alaisen välistä kes-

kustelua, joka on tavoitteellista ja systemaattista sekä säännöllistä. (Wink, 

2007, 52.)  

Räsänen (2000, 236) määrittelee kehityskeskusteluiden olevan työelämän 

konkreettisia tilanteita, joissa keskitytään reflektiiviseen pohdintaan. Nyky-

ään tavoite ja kehityskeskustelut ovat enemmän oppimisen ja osaamisen 

kehittämisen väline. Niissä kysymysten esittäminen oppijalle ja käyty dialogi 

toimivat kimmokkeena oppimiselle. Reflektiota työssäoppimisen välineenä 

on tutkinut myös muun muassa Seibert (1999, 55–63). Työssäoppimisessa 

korostuu vahvasti kokemusten kautta oppiminen eli reflektio, jonka kautta 

mahdollistetaan työssäoppimisen tapahtumaan kuuluva oppiminen ja jatku-

va uusiutuminen. Tällä tavalla pystytään myös vastamaan työelämän jatku-

viin muutoksiin. (Pohjonen, 2001, 97.) 

Kehityskeskusteluilla uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia tavoitteiden 

saavuttamisen, toiminnan tehokkuuden ja organisaation osaamisen kannal-

ta. Pohja-ajatuksena on, että jokaisen organisaation jäsenen kehittyminen 

ja kyky saavuttaa omat henkilökohtaiset tavoitteensa on tärkeää koko orga-

nisaation menestymisen kannalta. Kehityskeskustelut ovat esimiehen työ-

välineitä ja menetelmiä tulos- ja tavoitejohtamiseen, henkilöstön kehittämi-

seen, ja osaamiseen johtamiseen.  (Viitala, 2010, 219.) Kehityskeskustelut 

ovat tilaisuus oppimisen arviointiin, jossa selvitetään, missä määrin oppijat 

ovat omaksuneet uusia asioita ja miten oppimista jatketaan tästä eteenpäin. 

Oppimisen arvioinnissa pyritään vastaamaan ainakin yhteen seuraavista: 

Mitä tietoja on opittu? Mitä taitoja on kehittynyt? Mitä asenteita on omaksut-

tu? Oppimista ja suoriutumisen kehittymistä ei voi tapahtua, ellei jokin edel-

lä mainituista ole toteutunut. (Hätönen, 2000, 87.) 
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Ranki (1999, 76) muistuttaa kuitenkin, että osaaminen ja sen kehittyminen 

koetaan hyvin henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi ja sen arvioiminen saat-

taa tuntua yksilöstä siltä, että häntä arvostellaan. Tästä syystä on hyvä 

muistaa pitää osaamisen kehittymisen arviointi vain yhtenä osana kehitys-

keskustelua. Kehityskeskustelu on myös hyvin herkkä työssäoppimisen 

instrumentti, joka voi epäonnistua helposti esimiehen sitä taitamattomasti 

käyttäessään (Poikela, 2005, 43). 

3.3.3 PÄIVITTÄINEN VUOROVAIKUTUS 

Osaamisen johtamisen yksi osa-alue on tiedon johtaminen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että läpi koko organisaation suunnataan sellaista tietoa, joka auttaa 

yksilöitä saavuttamaan tavoitteitaan. Lähiesimiehellä tämä käytännössä 

tarkoittaa jatkuvaa vuorovaikutusta oman henkilökuntansa kanssa. Esimie-

hen pitää viestiä kaikista henkilöstöä koskevista asioista työntekijöilleen ja 

mielellään toistaa jo kertaalleen viestitty asia useamman kerran. Asioiden 

toistuva esille tuominen tekee niistä tuttuja, ja tämä taas vähentää ennakko-

luuloja ja etäisyyttä. (Viitala, 2007, 203.) Lähin esimies on avainasemassa 

operatiivisen ja muun sisäisen viestinnän perille saattamisessa. Kommuni-

kointi on jokaisen esimiehen paras työväline ja johtamisen keino. (Åberg, 

2000, 108, 214.) 

Myös Otala (2008, 288–289) on kirjassaan samaa mieltä viestinnän ja 

kommunikoinnin tärkeydestä esimiestyössä. Hänen mukaansa esimiesten 

työ on koko ajan enemmän kommunikointia, alaisten, asiakkaiden ja esi-

miesten kuuntelua sekä keskustelua siitä, mitä tavoitteita työlle asetetaan ja 

kuinka tavoitteet saavutetaan. Vakuuttava ja selkeä esiintyminen on esi-

miehen keskeisimpiä taitoja. Pelkkä yksisuuntainen viestintä ei riitä tavoit-

teiden saavuttamiseksi ja toiminnan sekä osaamisen kehittämiseksi. Kaksi 

kertaa vuodessa toteutettavat tavoite- ja kehityskeskustelut eivät ole myös-

kään riittävä viestinnän määrä osaamisen kehittämisessä. Tärkein dialogi 

tavoitteiden saavuttamiseksi käydään päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja 

koetun reflektoinnilla.  
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Oppimisesta ja kehittymisen edistymisestä saatu palaute on erittäin tärkeä 

yksilöä motivoiva ja oppimista suuntaava ja tukeva tekijä. Palautteen avulla 

henkilö saa tietoa vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Monissa työyh-

teisselvityksissä käy kuitenkin ilmi, ettei henkilöstö koe saavansa riittävästi 

palautetta. Tämä tietysti onkin tilanne, jos palaute kehittymisestä annetaan 

vain tavoite- ja osaamiskeskusteluissa. Päivittäisen vuorovaikutuksen ja 

kehittävän palautteen merkitystä osaamisen kehittämisen työvälineenä ei 

voi korostaa liikaa. (Ranki, 1999, 95.) 

3.4 YHTEENVETO KIRJALLISUUDEN TARJOAMISTA NÄKÖKULMISTA 

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus tarjosi kattavan kokoelman näkökantoja, 

joiden avulla voidaan tarkastella esimiehen roolia ja keinoja osaamisen ke-

hittämisessä. Tämän pro gradu-tutkielman kirjallisuusanalyysi keskittyi tar-

kastelemaan yksilön osaamista ja oppimisprosessia sekä esimiehen roolia 

prosessin mahdollistajana. 

Yksilön osaamisen voidaan sanoa muodostavan perustan, jonka varassa 

hän onnistuu ja kehittyy työtehtävissään. Osaaminen on tiedon, taidon ja 

tahdon yhdistelmä, joka koostuu erityyppisistä yleisistä ja ammatillisista 

kvalifikaatioista. Osaaminen on aina oppimisen tulosta, ja tästä syystä esi-

miehen on tärkeää tiedostaa oppimisprosessin kulku sekä pyrkiä luomaan 

erilaisille oppijatyypeille mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. 

Ammatillinen osaaminen kehittyy tehokkaimmin työtä tekemällä ja siinä 

vastaan tulleita tilanteita käsittelemällä. Sosiaaliset tilanteet, palaute ja ref-

lektointi syventävät ja tehostavat oppimisprosessia sekä edesauttavat pa-

remman ymmärryksen luomisessa.  

Esimiehen toimet yksilön osaamisen kehittämiseksi ovat jaettavissa neljään 

ulottuvuuteen: osaamisen suuntaamiseen, osaamisen tukemiseen, oppimi-

seen kannustavan ilmapiirin luomiseen ja omalla esimerkillä johtamiseen. 

Osaamisen suuntaamisen ulottuvuudella esimiehen tehtävä on kirkastaa 

henkilökunnalleen organisaation tulevaisuuden suunnitelmia ja osaamistar-

peita. Oppimisprosessia tuetaan asettamalla henkilökohtaisia kehittymista-
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voitteita, jotka tukevat organisaation suunnitelmien toteutumista. Oppimisen 

tukemisessa oikea-aikainen palautteenanto ja tavoitteiden seurannan tu-

keminen ovat keskeisessä roolissa. Käytännössä esimies toteuttaa osaa-

misen suuntaamisen ja oppimisen tukemisen keinoja tavoite- ja kehityskes-

kusteluissa sekä jatkuvassa vuorovaikutuksessa henkilökuntansa kanssa 

työtehtävien lomassa. Osaamisen arviointiin ja oppimisen seuraamiseen 

esimies voi käyttää erilaisia osaamiskartoituksia, testejä ja arviointeja.  

Oppimiseen kannustava ilmapiiri ja esimiehen oma esimerkki osaamisen 

kehittämisessä ovat oppimisprosessissa merkittäviä tekijöitä. Oppimis-

myönteinen ilmapiiri innostaa ja energisoi ihmisiä olemaan uteliaita ja kan-

nustaa heitä hakemaan uutta tietoa ja ratkaisuja. Tällaisessa työyhteisössä 

virheet nähdään oppimismahdollisuuksina ja niitä käsitellään avoimesti se-

kä ratkaisukeskeisesti. Esimies pystyy vaikuttamaan ilmapiiriin omalla esi-

merkillään, kuuntelemalla ja arvostamalla henkilökuntansa mielipiteitä sekä 

kannustamalla heitä ottamaan osaa toiminnan kehittämiseen. Esimies toimii 

omassa työyhteisössään roolimallina, jolloin hän toiminnallaan viestii orga-

nisaation tavoitteista.  Roolimallina ja esimerkkinä toimiminen oman osaa-

misen kehittämisessä tarkoittaa sitä, että esimies on itse jatkuvasti valmis 

kyseenalaistamaan tietämystään, oppimaan uutta ja jakamaan omaa 

osaamistaan 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä pro gradu -tutkielmassa empiiristä aineistoa lähestytään vertailevan 

tapaustutkimuksen metodein. Hirsjärvi et al. (1996, 134–136) kuvaavat ta-

paustutkimuksen tarkoituksena olevan kerätä yksityiskohtaista, intensiivistä 

tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. Tapaustutkimuksen 

kohteena on yleensä yksilö, ryhmä tai yhteisö ja tavoitteena on tyypillisim-

min ilmiöiden kuvailu. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena ovat 

Alko Oy:n myyjät ja heidän esimiehensä ja esiteltävänä ja analysoitavana 

ilmiönä ovat esimiehen keinot henkilökuntansa ammatillisen pätevyyden 

kehittämiseen. Tutkimuksessa verrataan myyjien osaamisen tasoa myymä-

löiden välillä ja pyritään löytämään syitä eroavaisuuksiin sekä analysoidaan 

erojen syitä. 

 

Metsämuuronen (2006, 208) korostaa, että tutkimusstrategian valinnan jäl-

keen tutkijan kannattaa valita, kumman metodologian hän valitsee päätut-

kimusotteekseen; kvantitatiivisen (määrällisen) vai kvalitatiivisen (laadulli-

sen). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä ovat aiemmat teoriat ja 

johtopäätökset, hypoteesien esittäminen sekä käsitteiden määrittely. Lisäksi 

havainnointiaineiston tulee soveltua määrälliseen ja numeeriseen mittaami-

seen. Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia ovat ihmisten asettamat ja 

tulkitsemat kysymykset kulloinkin valitsemasta näkökulmasta. Kvalitatiivi-

nen tutkimus vastaa sellaisiin kysymyksiin, joihin ei voi vastata määrällises-

ti. Hirsjärvi et al. (1996, 136–140, 160–161) mukaan näitä kahta tutkimus-

suuntaa voidaan käyttää myös toisiaan täydentävinä suuntauksina, kuten 

tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään.  

4.2 OTOKSEN MUODOSTAMINEN 

Tämän pro gradu- tutkielman aineistonkeruu koostuu kolmesta eri osiosta. 

Ensimmäisessä osassa myymälät luokitellaan heikomman ja paremman 

osaamisen myymälöihin. Toisessa osassa kerätään aineistoa kyselytutki-
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muksella otosjoukolta, joka koostuu luokiteltujen myymälöiden myyjistä, ja 

viimeisessä osassa haastatellaan joukkoa parhaimman osaamisen myymä-

löiden myymäläpäälliköitä. Tutkimuksen tavoitteena on vertailla esimiesten 

toimien eroja osaamisen johtamisessa paremman ja heikomman osaami-

sen myymälöissä. Myymälät luokiteltiin näihin luokkiin kahden myyjien 

osaamisen tasoa mittaavan aineiston perusteella.  

 

Ensimmäinen aineisto saatiin Alko Oy:n TNS-gallupilla teettämistä asiakas-

tyytyväisyyttä mittaavista koeostoista. Näissä mysteryshopping-raporteissa 

on arvioitu asiakkaan kokema asiakaspalvelu myymälässä ostohetkellä. 

Koeostoja tehdään jokaisessa myymälässä neljä kertaa vuodessa. Käytös-

sä olivat kahden vuoden raportit, joista analysoitiin myyjien osaamista koh-

tien myyntiosaaminen ja palveluosaaminen perusteella. Vuosien 2012 ja 

2013 raportit valittiin, koska vuoden 2012 alussa erinomaisen asiakaspalve-

lun ja osaamisen kriteerejä tarkennettiin, eivätkä vuoden 2011 ja sitä edel-

tävät raportit ole vertailukelpoisia vuosien 2012 ja 2013 kanssa. Taulukossa 

3 on eriteltynä palveluosaamisen ja myyntiosaamisen osa-alueet, joita koe-

ostaja arvioi hänelle annettujen kriteerien pohjalta.  

 

Taulukko 3. Myyjän myynti- ja palveluosaamisen osa-alueet Alko Oy. 

Palveluosaaminen Myyntiosaaminen 

Saapuvan asiakkaan huomioiminen Tarvekartoitus 

Avuntarjoaminen Asiantuntemus 

Ystävällisyys ja kohteliaisuus Suosituksen tekeminen 

Tilanteen hallinta Lisäpalvelu 

 Tilanteen päättäminen 

 

Toinen luokittelussa käytetty lähde on Alkossa syksyllä 2013 teetetyt 

osaamiskartoitusyhteenvedot. Osaamiskartoitus oli määrä tehdä jokaiselle 

myyjälle, joka oli työsuhteessa vuoden 2013 elo-joulukuussa. Osaamiskar-

toituksissa keskityttiin myyjän ammattitaidon kannalta keskeisiin osaamis-

alueisiin tuoteryhmittäin taulukon 4 mukaisesti. 
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Taulukko 4. Osaamiskartoitus tuoteosaaminen, Alko Oy 2013.  

 1 oppija 2 perusosaaja 3 expertti 4 huippuosaaja 

Punaviinit     

Valkoviinit     

Kuohuviinit     

Panimotuotteet     

Kirkkaat väkevät     

Kypsytetyt väkevät     

Ruokajuoma     

 

Tutkimuksessa mysteryshopping-raporteista laskettiin kahden vuoden kes-

kiarvot ja osaamiskartoitusraporteista laskettiin myymäläkohtaiset keskiar-

vot erikseen. Tämän jälkeen raporttien keskiarvot laskettiin yhteen ja myy-

mälät järjestettiin ja luokiteltiin keskiarvoa paremman osaamisen myymälöi-

hin ja keskiarvoa heikomman osaamisen myymälöihin. 

 

Mysteryshopping-raporttien tuloksilla on suurempi painoarvo kuin osaamis-

kartoituksilla, koska osaamiskartoitukset ovat myyjän ja myymäläpäällikön 

subjektiivisia arvio mtayyjän osaamisesta suhteessa myymälän tarpeisiin. 

Mysteryshopping-raportissa on seurattu myymälöissä useammalla otoksella 

asiakkaan tarpeita vastaavan osaamisen täyttymistä. Tästä syystä maksimi 

pisteet osaamiskartoituksesta ovat 4 ja mysteryshopping-raporteista 8, yh-

teensä siis 12 pistettä.  

 

Alkolla oli vuoden 2014 alussa myymälöitä 348 kappaletta, ja kyselytutki-

muksen toteutuskuukauden alussa Alkon palveluksessa oli 2028 myyjää, 

jotka muodostavat tämän pro gradu -tutkielman perusjoukon. Tutkimuksen 

otos oli 1640 myyjää, ja otos muodostui tutkimuksen alussa tehdyn luokitte-

lun perusteella. Osaamiskartoituksia palautettiin 296 myymälästä. 54 kap-

paletta eli 15,50 % myymäläpäälliköistä jätti palauttamatta myymälänsä 

myyjien osaamiskartoitukset. Nämä myymälät jätettiin kokonaan pois vertai-

lusta. Myös vuosina 2012–2013 avatut myymälät (2 kpl) ja suljetut myymä-
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lät (1 kpl) jätettiin pois vertailusta, koska myymälöistä ei ollut tutkimuksen 

ensimmäisen osion koko tilastotietoa saatavilla.  

4.3 TIEDONKERUU 

Hirsjärvi et al. mukaan (1996, 193–194) kysely on survey-tutkimuksen kes-

keinen menetelmä. Kyselyssä aineistoa kerätään standardoidusti kohde-

henkilöiltä, jotka muodostavat otoksen eli näytteen tietystä perusjoukosta. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa otos koostuu edellä mainitulla tavalla valikoi-

tuneista myyjistä. Keskimääräistä paremman osaamisen myymälöissä myy-

jiä on 830 kappaletta ja keskimääräistä heikomman osaamisen myymälöis-

sä on 810 myyjää. Aineisto kerättiin internetin kautta selainpohjaisella tut-

kimuslomakkeella Survey Monkey-palvelun avulla. Kyselylomake sisälsi 25 

asiaintilaa koskevaa väittämää. Kuhunkin väittämään myyjät ottivat kantaa 

Likertin viisiportaisella järjestysasteikolla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1996, 200). Lomakkeen väittämät kuvaavat neljää osaamisen johtamisen 

ulottuvuutta: oppimisen suuntaamista, oppimista tukevan ilmapiirin luomis-

ta, oppimisprosessin tukemista ja esimerkillä johtamista. Kyselyssä käytetty 

lomake löytyy liitteestä 1. Kyselyssä käytetyt väittämät on laadittu mukaillen 

Viitalan (2002 & 2004) käyttämiä väittämiä osaamisen johtamisen tutkimuk-

sissa. 

 

Haastattelua voidaan tarkkailun ohella pitää eräänlaisena perusmenetel-

mänä, joka soveltuu moneen tilanteeseen. Erityisen mielekäs haastattelu 

on menetelmänä muun muassa silloin, kun halutaan tulkita kysymyksiä tai 

täsmentää vastauksia ja kun halutaan kuvaavia esimerkkejä. (Metsämuu-

ronen 2006, 234–235.) Tässä pro gradu-tutkielmassa haastatteluiden ta-

voitteena oli täydentää kyselystä saatua aineistoa esimiesten keinoista 

osaamisen johtamiseen ja saada käytännön esimerkkejä esimiesten toi-

minnasta myymälöissä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tee-

mahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi et al.1996, 

208).  
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Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, ja ryhmiä oli kaikkiaan kolme 

kappaletta. Haastattelu kesti jokaisen ryhmän kanssa yhden tunnin. Ryh-

mähaastattelu on tehokas tiedonkeruumuoto, koska samalla saadaan tieto-

ja usealta henkilöltä samaan aikaan. Ryhmähaastattelussa ryhmän kontrol-

loivalla vaikutuksella on sekä positiivinen että negatiivinen puoli. Ryhmä 

pystyy tukemaan, jos kysymys on esimerkiksi muistinvaraisista asioista. 

Ryhmä pystyy myös korjaamaan väärinymmärryksiä. Toisaalta ryhmä voi 

estää ryhmän kannalta negatiivisten asioiden esiin tulemisen haastattelun 

aikana. (Hirsjärvi et al. 1996, 208.)  

Kahdessa ensimmäisessä ryhmässä haastateltavia oli kolme ja viimeisessä 

ryhmässä kaksi. Haastattelut toteutettiin rauhallisessa tilassa ilman ulkoisia 

häiriötekijöitä. Yksi haastatteluista toteutettiin kasvokkain ja kaksi haastatte-

lua toteutettiin käyttäen etäneuvottelutilaa. Etäneuvottelutilojen käyttäminen 

mahdollisti haastattelut riippumatta haastateltavien toimipaikasta. Haastat-

telut tallennettiin ja litteroitiin. Litteroitua aineistoa analysoitiin käyttämällä 

sisällönanalyysi-menetelmää. Menetelmässä tutkimusaineistoa tarkastel-

laan tiivistäen, eritellen ja etsien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  Sisällön-

analyysillä pyritään luomaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tiivis-

tetty kuvaus, jonka avulla tulokset pystytään kytkemään aihetta koskeviin, 

jo olemassa oleviin tutkimustuloksiin ja laajempaan asianyhteyteen. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, 105.) 

4.4 TUTKIMUKSEN RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä ja tästä syystä kaikissa tutki-

muksissa arvioidaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Tut-

kimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuk-

sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta 

esimerkiksi siten, että tutkimuksessa kaksi arvioitsijaa päätyy samaan tu-

lokseen. Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius, eli päte-

vyys. Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, 

mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al. 1996, 231–233.) 
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Viitala (2004, 135) muistuttaa myös, että yhteiskuntatieteissä yleensä tut-

kimusten tulokset antavat vain suuntaa antavaa tietoa tutkimuksen kohtee-

na olevasta ilmiöstä, joka tässä tapauksessa oli Alko Oy:n esimiesten kei-

not osaamisen johtamiseen. Täsmällistä totuutta osaamisen johtamisen 

keinoihin ei siis tälläkään tutkimuksella pystytä tarjoamaan.  

Myös Hirsjärvi et al.(1996, 232–233) täsmentävät, että aina tehtäessä ta-

paustutkimusta kun tutkitaan ihmisiä ja kulttuuria, ovat kuvaukset usein ai-

nutkertaisia ja kahta samanlaista tapausta on vaikea todentaa. Tällöin pe-

rinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät välttämättä voi tulla 

kysymykseen. Kuitenkin myös tapaustutkimuksen, joka tässäkin pro gradu  

-tutkielmassa on kyseessä, luotettavuutta ja pätevyyttä tulee ja voidaan ar-

vioida.   

Tässä tutkimuksessa käytettiin metodologista triangulaatiota, ja tätä kautta 

pyrittiin parantamaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa käytetty 

kyselylomake muodostettiin peilaten aikaisempiin vastaavissa tutkimuksis-

sa käytettyihin kyselylomakkeisiin (Viitala 2002, 2004). Tämän lisäksi tutki-

muksen reliabiliteettia tutkittiin selvittämällä mittariston sisäistä konsistens-

sia, eli yhtenäisyyttä laskemalla cronbachin alfa. Taulukossa 5 on esitettynä 

mittariston alfat summamuuttujittain.  

Taulukko 5. Tutkimuksessa käytetyn mittariston konsistenssi. 

Summamuuttuja Cronbahcin alfa 

Summamuuttuja: oppimisen suuntaaminen 0,7924 

Summamuuttuja: oppimisen tukeminen 0,7595 

Summamuuttuja: ilmapiirin rakentaminen 0,7546 

Summamuuttuja: esimerkillä johtaminen 0,7517 

 

Metsämuuronen (2006, 68) viittaa Nunnalyn & Berstainin (1994) tulkintaan, 

että alfan arvoja, jotka jäävät alle 0,6, ei pitäisi hyväksyä ja yleisesti reliaa-

belissa tutkimuksessa alfan arvo on yli 0,7. Tutkimuksessa käytetyn mitta-

riston alfojen arvot summamuuttujittain ovat yli 0,7, joten mittaristoa voi-

daan pitää suhteellisen luotettavana.   
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Tutkimuksen subjektiivinen lähdemateriaali (mysteryshopping ja osaamis-

kartoitus) puolestaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Se, mittaako 

lähdemateriaali myyjien ammatillisen osaamisen todellista tasoa, voidaan 

kyseenalaistaa. Kyselyn vastausprosentti jäi myös varsin alhaiseksi, varsin-

kin keskiarvoa heikomman osaamisen myymälöiden osalta (30 %). Tämä 

osaltaan myös heikentää saatuja tutkimustuloksia ja niiden yleistettävyyttä 

perusjoukkoon.  

4.5 TUTKIMUKSEN KOHDEJOUKKO 

Aineisto koostuu 629 myyjän antamasta, esimiestään koskevasta arviosta 

ja kahdeksan myymäläpäällikön haastattelusta saadusta informaatiosta. 

Keskiarvoa paremman osaamisen myymälöissä myyjiä oli 830 kappaletta ja 

heikomman osaamisen myymälöissä oli 810 myyjää. Keskiarvoa parem-

man osaamisen myymälöiden myyjien vastausprosentti oli 46 % (385) ja 

keskiarvoa heikomman osaamisen myymälöiden myyjien vastausprosentti 

oli 30 % (244). Lisäksi kyselyyn vastaamisen oli aloittanut 37 henkilöä, mut-

ta he eivät olleet tehneet kyselyä loppuun. Seuraavassa on kuvattu kyse-

lyyn vastanneen myyjäjoukon rakennetta taustamuuttujien valossa. 

 

Myyjien työskentelyaika Alkossa vaihteli. Kyselyyn vastanneista alle viisi 

vuotta Alkossa oli työskennellyt 32 % (198). Kuudesta kymmeneen vuotta 

työskennelleiden osuus vastaajista oli 33 % (210) ja yhdestätoista kahteen-

kymmeneen vuoteen työskennelleitä oli 21 % (129). Vastaajien joukossa oli 

myös pidemmän työuran tehneitä: 11 % (66) oli työskennellyt Alkossa 21–

30 vuotta, ja 4 % (26) oli tehnyt jopa 30 vuotta kestäneen uran Alkon palve-

luksessa.  

 

Myyjistä 28 % (179) ilmoitti olevansa alle 30-vuotiaita. Ikäryhmään 31–40-

vuotiaat ja 41–50-vuotiaat ilmoittautui molempiin 26 % (163) vastanneista. 

Vastaajista 51–60-vuotiaita oli 18 % (11) ja yli kuusikymmentävuotiaita vas-

taajia oli 2 % (11).  
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Yksikön koko viittasi oman toimipisteen, eli niin sanotun myyjän oman kan-

tamyymälän myyjien määrään. Alta viiden henkilön myymälöissä työskenteli 

26 % (166) vastaajista. Valtaosa 68 % (430) työskenteli keskikokoisissa 5-

10 myyjää työllistävissä myymälöissä ja yli kymmenen myyjän myymälöissä 

työskenteli 5 % (33) vastanneista. Vastaajilta kysyttiin myös, onko myyjän 

kantamyymälä myös hänen lähimmän esimiehensä eli myymäläpäällikön 

kantamyymälä. Vastanneista 75 % (473) työskenteli myymäläpäällikkönsä 

kanssa samassa myymälässä ja 25 % (156) työskenteli esimiehensä niin 

sanotussa kakkosmyymälässä.  

Kaikista esimiehensä toimintaa arvioineista myyjistä 94 % (590) oli käynyt 

kehityskeskustelun myymäläpäällikkönsä kanssa viimeisen vuoden aikana. 

6 % (40) vastaajaa ilmoitti että myymäläpäällikkö ei ollut käynyt heidän 

kanssaan kehityskeskustelua viimeisen vuoden aikana.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 OPPIMISEN SUUNTAAMISEN TARKASTELU 

5.1.1 MYYJIEN TULKINNAT ESIMIEHISTÄÄN OPPIMISEN SUUNTAAJINA 

 

Esimiesten työskentely keskimääräistä paremman osaamisen myymälöissä 

Myyjät arvioivat esimiestensä toimintaa viisiportaisella Likertin asteikolla. 

Osaamisen johtamisen ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen” arviot ja-

kautuivat kuviossa 6 esitetyllä tavalla. 

 

K1: Esimieheni kertoo myymälässä Alkon tulevaisuuden suunnitelmista 
K2: Esimieheni kertoo mitä Alkon tulevaisuuden suunnitelmat tarkoittavat myymälän toi-
minnassa 
K3: Esimieheni ei keskustele kanssamme asiakkaiden palautteista ja tarpeista 
K4: Esimieheni keskustelee kanssamme myymälä kehityssuunnitelman toteutumisesta 
K5: Esimieheni keskustelee kanssamme siitä, millaista osaamista toimenkuvamme tulevai-
suudessa vaatii 
K6: Esimieheni edistää myymälämme yhteistä suunnittelua ja ideointia 
K7: Esimieheni pyrkii edistämään osaamisen ja tiedon jakamista myymälässämme 
K8: Esimieheni ei pyri jatkuvasti kehittämään myymälän toimintaa 
 

Kuvio 6. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa paremman osaamisen 

myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen”.  

 

Vastanneista 32 % koki myymäläpäällikönsä kertovan organisaation tule-

vaisuuden suunnitelmista erittäin paljon ja 48 % melko paljon (K1). 15 % 

vastanneista kertoi väittämän pitävän osittain paikkansa ja 4 % melko vä-
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hän paikkaansa. Alle 1 % vastaajista oli sitä mieltä, että väittämä pitää erit-

täin vähän paikkaansa.  

Myymäläpäälliköiden kyky konkretisoida Alkon tulevaisuuden suunnitelmat 

myymälän toimintaan (K2) oli linjassa yhtiön tavoitteista viestimisen kanssa. 

27 % vastaajista koki väittämän pitävän paikkansa erittäin paljon ja 48 % 

melko paljon. Vastanneista 17 % koki väittämän pitävän osittain paikkansa 

ja 7 % melko vähän paikkaansa. Hieman yli 1 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että väittämä piti erittäin vähän paikkansa.  

Asiakkaiden tarpeista ja palautteista viestiminen on yksi osa ”oppimisen 

suuntaamisen ulottuvuutta” (K3). Myymälässä tämä tarkoittaa asiakkaan 

palvelukokemuksen tarkastelua ja siitä viestimistä. 2 % vastaajista koki, 

ettei esimies keskustele asiakkaiden palautteista ja tarpeista heidän kans-

saan. Melko paljon väittämän paikkaansa pitävyyden kannalla oli 7 % ja 10 

% oli sitä mieltä, että väittämä piti osittain paikkansa. Melko vähän (26 %) ja 

erittäin vähän (55 %) samaa mieltä väitteen kanssa oli enemmistö vastan-

neista.  

Myymälän toimintaa ja kehittymistä arvioidaan Alkossa myymälän kehitys-

suunnitelman toteutumisella. Vastaajien mielestä esimiehet viestivät kehi-

tyssuunnitelman toteutumisesta (K4) varsin hyvin. Pitää paikkansa erittäin 

paljon -vastauksia oli 32 % ja pitää paikkansa melko paljon -vastauksia 48 

% kokonaisvastausmäärästä. 14 % vastasi väittämän pitävän osittain paik-

kansa ja 6 % melko tai erittäin vähän paikkansa.   

Tulevaisuuden osaamisen vaatimusten ennakointi (K5) kuuluu hyvän 

osaamisen johtajan kykyihin. Tämä osio sai arvioitsijoilta kuitenkin selkeästi 

matalampia arvosanoja kuin edelliset. 22 % vastaajista koki esimiehensä 

keskustelevan erittäin paljon tulevaisuuden osaamistarpeista ja melko pal-

jon tätä mieltä oli 44 %. Osittain samaa mieltä oli 24 % ja melko vähän tai 

erittäin vähän samaa mieltä oli 10 %.  

Toiminnan yhdessä suunnittelu ja ideointi (K6) vastuuttaa ja kannustaa 

myyjiä vaikuttamaan kehitystyöhön. Keskimääräistä paremman osaamisen 
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myymälöiden päälliköistä valtaosa, 73 % toimi myyjiensä mielestä niin erit-

täin paljon tai melko paljon. 19 % onnistui tässä osittain ja 6 % vastaajista 

oli sitä mieltä, että esimies onnistui melko vähän ja 3 % erittäin vähän osal-

listamaan myyjiä toiminnan yhdessä suunnitteluun.  

Myymäläpäälliköiden pyrkimyksestä edistää tiedon ja osaamisen jakamista 

(K7) oli erittäin paljon samaa mieltä 35 % ja melko samaa mieltä 42 %.  

Osittain totena tämän koki 16 % ja melko vähän totena 6 %. Alle 1 % vas-

taajista oli sitä mieltä, että väite pitää erittäin vähän paikkansa.  

Toiminnan kehittäminen liittyy tulevaisuusorientaatioon. Myymälän toimin-

nan kehittämistä koskevassa väittämässä (K8) pyydettiin myyjiä ottamaan 

kantaa esimiehensä pyrkimyksistä myymälän toiminnan kehittämiseen. Alle 

10 % vastaajista koki, että myymäläpäällikkö ei pyri jatkuvasti kehittämään 

myymälän toimintaa. Osittain tätä mieltä oli 14 % ja melko vähän tätä mieltä 

oli 32 %. Erittäin vähän väittämän kanssa samaa mieltä oli 44 % vastan-

neista.  

”Oppimisen suuntaamisen” ulottuvuudella esimiehet suoriutuivat parhaiten 

myyjiensä mielestä väittämien K1, K3 ja K4 kohdalla. Myymäläpäälliköt 

osaavat välittää asetettuja tavoitteita ja asiakkaiden toiveita sekä seurata 

myyjien kanssa toiminnan kehittymistä oikein hyvin. Myymälän arkeen ta-

voitteiden viemisen ja yksilöiden tulevaisuuden osaamistarpeista keskuste-

lemisen (K2 ja K5) kohdalla oli myyjien kokemuksen mukaan onnistuttu 

heikommin. Suurin hajonta vastaajajoukossa oli muuttujan K8 (Esimieheni 

ei pyri jatkuvasti kehittämään myymälän toimintaa) kohdalla ja pienin hajon-

ta väittämän K1 (Esimieheni kertoo myymälässä Alkon tulevaisuuden 

suunnitelmista). Taulukossa 6 on esiteltynä arviointien hajontaa koskevia 

tietoja ”oppimisen suuntaamisen ulottuvuudelta”. 

 

 

 



54 
 

 
 

Taulukko 6. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa paremman osaamisen 

myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen”. 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

k.a. 4,07 3,91 1,77 4,03 3,77 3,96 4,04 1,90 

med. 4 4 1 4 4 4 4 2 

haj. 0,84 0,93 1,03 0,87 0,98 0,99 0,90 1,04 

alak. 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 

yläk. 5,00 5,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 

 

Esimiesten työskentely keskimääräistä heikomman osaamisen myymälöissä 

Kuviossa 7 on esitettynä myyjien kokema esimiestyöskentely ulottuvuudella 

”oppimisen suuntaaminen” keskimääräistä heikomman osaamisen omaa-

vissa myymälöissä. 

 

K1: Esimieheni kertoo myymälässä Alkon tulevaisuuden suunnitelmista 
K2: Esimieheni kertoo mitä Alkon tulevaisuuden suunnitelmat tarkoittavat myymälän toi-
minnassa 
K3: Esimieheni ei keskustele kanssamme asiakkaiden palautteista ja tarpeista 
K4: Esimieheni keskustelee kanssamme myymälä kehityssuunnitelman toteutumisesta 
K5: Esimieheni keskustelee kanssamme siitä, millaista osaamista toimenkuvamme tulevai-
suudessa vaatii 
K6: Esimieheni edistää myymälämme yhteistä suunnittelua ja ideointia 
K7: Esimieheni pyrkii edistämään osaamisen ja tiedon jakamista myymälässämme 
K8: Esimieheni ei pyri jatkuvasti kehittämään myymälän toimintaa 
 

Kuvio 7. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa heikomman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen”. 

 

Ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen” vastaajajoukosta 38 % oli sitä 

mieltä, että esimies välittää Alkon tulevaisuuden suunnitelmista (K1) erin-

omaisesti tietoa myymälään. Melko paljon näin koki 42 % vastaajista. Osit-
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tain samaa mieltä oli 16 % ja vajaa 4 % koki näin tapahtuvan melko tai erit-

täin vähän.  

Esimiehen kykyä selventää tulevaisuuden suunnitelmia myymälän kannalta 

(K2) piti erinomaisena 24 % vastaajista ja hieman alle puolet (49 %) oli 

melko paljon samaa mieltä väittämän kanssa. Osittain väittämä piti paik-

kansa noin viidenneksen (21 %) mielestä ja 6 % oli melko vähän tai erittäin 

vähän väittämän kannalla.  

Myymälän asiakkaiden antamien palautteiden ja heidän tarpeidensa välit-

tämisestä myyjille (K3) olivat myös tämän joukon myyjät antaneet heikom-

pia arvosanoja esimiehilleen. 4 % vastaajista oli sitä mieltä, että väittämä 

”Esimieheni ei keskustele kanssamme asiakkaiden palautteista ja tarpeista” 

pitää erittäin paljon paikkansa ja melko paljon tätä mieltä oli 13 %. Osittain 

samaa mieltä oli 11 %. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että väittämä 

pitää paikkansa melko vähän (26 %) tai erittäin vähän (46 %).  

Myymälän kehityssuunnitelman mukana pitämisestä arjessa (K4) myyjät 

kokivat esimiestensä onnistuneen melko hyvin. Erittäin paljon väittämän 

kanssa samaa mieltä oli 31 % ja melko paljon 46 %. Hieman alle 15 % näki 

tämän pitävän paikkansa osittain ja 8 % melko tai erittäin vähän.  

Tulevaisuuden osaamisen ennakoinnissa (K5) on tämänkin luokan esimie-

hillä kehitettävää. 24 % vastanneista koki esimiestensä keskustelevan tule-

vaisuuden osaamistarpeista erittäin paljon ja 39 % melko paljon. Osittain 

samaa mieltä oli 25 % ja melko vähän näin vastasi tapahtuvan 9 % ja 3 % 

erittäin vähän.  

Myymälän yhteisen suunnittelun ja ideoinnin kehittäjinä (K6) olivat esimie-

het arvioitsijoiden mukaan toimineet seuraavanlaisesti: 29 % vastaajista oli 

erittäin paljon samaa mieltä ja 37 % melkein samaa mieltä. Osittain samaa 

mieltä oli 23 % vastaajista ja 12 % toi esiin, ettei esimies juurikaan kannus-

ta myymälän yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.  

32 % vastaajista koki esimiehensä edistävän osaamisen ja tiedon jakamista 

myymälässä (K7) erittäin paljon ja 35 % melko paljon. 22 % tunnisti väittä-
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män osittain todeksi oman esimiehensä kohdalta ja melko vähän tai erittäin 

vähän tätä mieltä oli 11 %. 

Myymäläpäällikön kehittämisotteen puuttumiseen ottivat myyjät kantaa väit-

tämässä (K8). 12 % arvion antaneista oli erittäin tai melko paljon sitä mieltä, 

että oma esimies ei kehitä jatkuvasti myymälän toimintaa. Osittain tätä miel-

tä oli 18 % ja enemmistö, 70 % ei ollut samaa mieltä väittämän kanssa. 

Tässäkin joukossa parhaimmat arvioinnit tulivat väittämien K1 ja K3 kohdal-

la. Eniten parannettavaa löytyi väittämien K2 ja K5 kohdalla. Suurin hajonta 

tuli K3-vastauksien kohdalla, asiakkaiden palautteiden välittämisestä. Yk-

simielisintä vastaajien joukko oli väittämän K2 kohdalla (taulukko 7). 

Taulukko 7. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa heikompien osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen suuntaaminen”. 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

k.a. 4,08 3,86 2,04 3,94 3,66 3,75 3,80 2,17 

med. 4 4 2 4 4 4 4 2 

haj. 0,86 0,83 1,18 0,98 1,03 1,08 1,10 1,13 

alak. 4,00 3,00 1,00 3,75 3,00 3,00 3,00 1,00 

yläk. 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 

 

5.1.2 PÄÄLLIKÖIDEN TOIMINNAN EROJA MYYMÄLÄLUOKKIEN VÄLILLÄ 

Tässä pro gradu – tutkielmassa on tarkasteltu myymäläluokkien vastaajien 

antamien arvioiden välisiä eroja 5 %:n (p0,05) merkitsevyystasolla. Taval-

lisesti poikkeama tulkitaan merkitseväksi, ei sattumasta johtuvaksi, jos p:n 

arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 (Laininen, 2000, 26). Seuraavassa 

tarkastellaan tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia ”osaamisen suun-

taamisen” ulottuvuudella myymäläluokkien parempi osaamisen ja heikompi 

osaaminen välillä. Taulukossa esitelty informaatio on saatu T-testillä (tau-

lukko 8). 
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Taulukko 8. Kyselytutkimuksen tulosten eroja oppimisen suuntaamisessa. 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Paremmat ka. 4,0597 3,9013 1,7636 4,0260 3,7584 3,9532 4,0286 1,8961 

Heikommat ka.  4,0694 3,8531 2,0367 3,9347 3,6490 3,7429 3,7878 2,1714 

Merkitsevyys (p) 0,8913 0,5023 0,0031 0,2383 0,1882 0,0148 0,0045 0,0022 

 
K3: Esimieheni ei keskustele kanssamme asiakkaiden palautteista ja tarpeista 
K6: Esimieheni edistää myymälämme yhteistä suunnittelua ja ideointia 
K7: Esimieheni pyrkii edistämään osaamisen ja tiedon jakamista myymälässämme 
K8: Esimieheni ei pyri jatkuvasti kehittämään myymälän toimintaa 

Tilastollisesti merkittäviä eroja esimiesten toiminnassa on havaittavissa 

väittämien K3, K6, K7 ja K8 kohdalla. Väittämät K3 ja K8 ovat negatiivissä-

vytteisiä, ja tästä syystä pienempi arvosana kuvaa esimiehen parempaa 

onnistumista ”osaamisen suuntaamisen” ulottuvuudella.  

Saatuja tuloksia tukee myös haastatteluista kerätty aineisto, jossa esimie-

hen rooli kannustajana, toiminnan mahdollistajana ja tavoitteiden selkeyttä-

jänä korostui. Erityisen tärkeänä nähtiin oman henkilökunnan osallistami-

nen ja niin sanottujen vastuumyyjien ottaminen toiminnan kehittämiseen 

mukaan. Vastuumyyjien kautta toiminnan suunnittelun ja kehittämisen par-

haimman osaamisen myymälöissä tuli esiin kaikissa haastatteluryhmissä. 

 ”- - ainakin mulla nää vastaavat ja niitten ne vastuualueet on 

siinä ikää kuin ne osa-alueet jota kautta sitä hommaa hoide-

taan. On ilmevastaavaa, tuotevastaavaa ja asiakaspalveluvas-

taavaa. Sen porukan kanssa mä katon mitä jouluna tehdään ja 

mitä kesällä tehdään ja miten mikäkin juttu hoidetaan - -” 

 ”- - voisinhan mä se itekki hoitaa, mutta musta porukka arvos-

taa jotenkin erilailla kun joku toinen myyjä on niinku hoitamassa 

sitä eteenpäin - -” 

Paremman osaamisen myymälöiden myymäläpäälliköt ottivat aktiivisesti 

myyjiä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen (K6 & K8) mukaan. He an-

toivat myyjille aikaa suunnitella oman vastuualueensa toimia ja kertoivat 

selkeästi, miten nämä vastuualueet liittyvät myymälän toiminnan ja koko 

Alkon toiminnan kehittymiseen. He käyttivät myös vastuullisia myyjiään 
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apuna myymälän sisäisessä viestinnässä (K7). Tämän lisäksi viestinnän 

apuna toimivat säännöllisesti järjestetyt kahdenkeskeiset palaverit, ”vartti-

keskustelut” kahdesti vuodessa pidettyjen kehityskeskusteluiden lisäksi.  

Asiakaspalautteiden ja tarpeiden (K3) kohdalla näillä myymälöillä oli asia-

kaspalveluvastaavalle annettu aina myymälän sisäisissä palavereissa aikaa 

pitää puheenvuoro ja hänen rooliaan oli korostettu myös jokapäiväisessä 

työskentelyssä. Tämän lisäksi haastatelluista myymäläpäälliköistä osa to-

teutti systemaattisesti asiakastarpeiden kartoitusta ja palautteidenkeruuta 

myymälässään sekä seurasi, miten tuotteiden esillepanot ja toiveisiin rea-

gointi vaikuttivat myytyjen tuotteiden keskihintaan. 

Tavoitteiden selkeyttämisen ja oppimisen suuntaamisen perusedellytyksiksi 

koettiin suurempien kokonaisuuksien pilkkominen jokaisen toimenkuvaa 

vastaavaksi. Esimiehen tehtävänä on viestiä ja jakaa tietoa (K7) myymäläs-

sä siten, että yhtiön tavoitteet ja tulevaisuuden suunnat on avattu jokaiselle 

myyjälle ja istutettu vastamaan heidän työtään.  

”Tässä oon vuosien varrella oppinu sellaisen asian, että ne pi-

tää kyllä kääntää mahdollisimman selkeiksi ne tavoitteet, että 

niitä voi käyttää myymälässä. Tänä vuonna oli kyllä helppoa, 

kun se strategia taipu niin kivasti myymälään.” 

Organisaation tavoitteiden yksinkertaistaminen myymälän arkeen ja päivit-

täisiin työtehtäviin nousi esiin useamman haastatellun myymäläpäällikön 

kohdalla. Yhtiön strategiaa ja myymälän kehityssuunnitelmaak pidettiin ylei-

sesti liian suurina kokonaisuuksina, jotta voisi olettaa myyjien löytävän siel-

tä omaa osaamista on ja sen kehittämistä koskevia asioita. Yksi haastatel-

luista myymäläpäälliköistä mainitsi käyttävänsä ”KISS- menetelmää” (keep 

it simple stupid) muistuttaen tällä aina itseään siitä, että liian monimutkai-

sesti laaditut tavoitteet eivät yleensä tuota haluttua lopputulosta.  
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5.2 OPPIMISEN TUKEMISEN TOIMET 

5.2.1 MYYJIEN TULKINNAT ESIMIEHISTÄÄN OPPIMISEN TUKIJOINA 

 

Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä paremman osaamisen 

myymälöissä 

”Oppimisen tukemisen” ulottuvuuteen liittyviä toimia myymälöissä arvioitiin 

kuuden eri väittämän kautta. Kuviossa 8 on esiteltynä keskimääräistä pa-

remman osaamisen omaavien myyjien arviot omien esimiestensä suoriu-

tumisesta. 

 
 
K15: Esimieheni huolehtii, että jokaisen tiimimme jäsenen osaaminen kehittyy 
K16: Esimieheni asettaa minulle henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 
K17:Esimieheni ei keskustele kanssani henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden toteutumi-
sesta 
K18: Esimieheni kanssa käymistä keskusteluista ei ole ollut ammattitaitoni kehittymisen 
kannalta hyötyä 
K19: Esimieheni ei huomaa hyviä suorituksia ja anna niistä palautetta 
K20: Esimiehelläni on oikea näkemys osaamiseni vahvuuksista ja heikkouksista 
K21: Esimieheni edellyttää, että kehitän osaamistani jatkuvasti 
K22: Suunnittelen esimieheni kanssa osaamiseni kehittämisen keinoja 
 

Kuvio 8. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa paremman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen tukeminen”. 

 
 
Osaamista johtavan esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää 

ryhmänsä jokaisen jäsenen osaamisen kehittymistä (K15). Suurin yksittäi-

nen vastaajajoukko (44 %) oli sitä mieltä, että tämä toteutui melko paljon. 

Neljännes (26 %) näki, että tämä toteutuu oman esimiehen kohdalla erittäin 
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paljon. 20 % vastaajista oli sitä mieltä, että näin tapahtuu vain osittain ja 10 

% koki väittämän pitävän paikkaansa melko tai erittäin vähän.  

Väittämässä K16 arvioitiin, asettavatko esimiehet myyjilleen henkilökohtai-

sia oppimistavoitteita. 30 % vastaajista koki tämän pitävän paikkaansa erit-

täin paljon ja 39 % melko paljon. Hieman yli viidennes (23 %) näki asian 

pitävän paikkansa vain osittain ja melko ja erittäin vähän -arvion antaneita 

oli 8 % vastaajista.  

Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden seurantaan (K17) arvioitsijat ottivat 

kantaa seuraavanlaisesti: 44 % koki esimiesten seuraavan heidän omien 

tavoitteidensa toteutumista erinomaisesti ja 34 % koki tämän tapahtuvan 

melko hyvin. Vastaajajoukosta 16 % näki tämän toteutuneen vain osittain, 

ja 6 % ei nähnyt esimiehensä seuraavan asetettujen tavoitteiden toteutu-

mista.  

Esimiesten kanssa käydyn keskustelun hyödyllisyyttä (K18) arvioitaessa oli 

valtaosa sitä mieltä, että keskustelut ovat olleet ammattitaidon kehittymisen 

kannalta joko erittäin merkitseviä (33 %) tai melko merkitseviä (36 %). Osit-

tain tätä mieltä oli 19 %, ja 12 % oli sitä mieltä, että keskustelut oman esi-

miehen kanssa olivat vaikuttaneet oman ammattitaidon kehittymiseen mel-

ko vähän tai erittäin vähän. 

Palautteen antamisesta hyvien suoritusten johdosta (K19) saivat myymälä-

päälliköt hyviä arvioita. 41 % vastasi esimiehensä huomioivan erittäin hyvin 

onnistumiset ja 30 % melko hyvin. Arvion antaneista hieman alle viidennes 

(19 %) oli sitä mieltä, että väittämä pitää osittain paikkansa. 7 % puolestaan 

koki, että väittämä pitää melko vähän paikkansa, ja 3 % oli vastannut väit-

tämän pitävän erittäin vähän paikkansa.  

Neljännes vastaajista (26 %) koki, että esimiehellä on hyvä käsitys heidän 

osaamisestaan ja vahvuuksistaan (K20) ja hieman alle puolet (47 %) piti 

väittämän pitävän melko hyvin paikkansa. Osittain samaa mieltä olevia oli 

20 %, ja 6 % ei uskonut esimiehen ymmärtävän heidän osaamisensa tasoa 

ja vahvuuksia. 
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Väittämästä (K21) ”Esimies edellyttää myyjiltä jatkuvaa oman osaamisen 

kehittämistä” saadut tulokset olivat selkeästi heikompia kuin aikaisemmista 

väittämistä. Vain 18 % myyjistä arvioi tämän väittämän olevan erinomaisella 

tasolla. 48 % tunsi kuitenkin esimiesten edellyttävän ammattitaidon kehit-

tämistä melko hyvin ja 24 % osittain. Melko vähän ja erittäin vähän tämän 

väittämän kannalla oli 10 % vastanneista.  

Osaamisen kehittämisen keinojen suunnittelua yhdessä esimiehensä kans-

sa myyjät arvioivat väittämässä K22. Vastaajista vain 17 % vastasi asian 

pitävän erittäin paljon paikkaansa ja 38 % melko paljon paikkaansa heidän 

kohdallaan. 29 % oli sitä mieltä, että väittämä toteutuu osittain. Melko vä-

hän väittämän toteutumisen kannalla oli 12 % ja erittäin vähän 4 %.  

”Oppimisprosessin tukemisen” ulottuvuudella parhaiten esimiehet suoriutui-

vat väittämien K17 ja K19 kohdalla. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja 

niistä keskustellaan myyjien kanssa. Tämä heijastuu väittämään palautteen 

annosta, myyjät saavat palautetta onnistumisesta, mikä luo käsitystä kehit-

tymisen seurannasta. Heikoiten esimiehet pärjäsivät väittämien K21 ja K22 

perusteella. Jatkuvassa toiminnan ja osaamisen kehittämisessä ja kehitty-

misen toimien suunnittelussa on vielä parannettavaa. Kuten oppimisen 

suuntaamisessa myös oppimisen tukemisen arvioinneissa oli hyvin vähän 

hajontaa. Suurin hajonta on havaittavissa väittämän K22 kohdalla ja vähiten 

väittämän K15 kohdalla (taulukko 9).  

Taulukko 9. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa paremman osaamisen 

myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen tukeminen”. 

  K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 

k.a. 4,06 3,90 1,76 4,04 3,77 3,98 4,03 1,91 

med. 4 4 1 4 4 4 4 2 

haj. 0,85 0,94 1,02 0,87 0,98 0,96 0,90 1,05 

alak. 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 

yläk. 5,00 5,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 
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Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä heikomman osaamisen 

myymälöissä 

Oppimisen tukemisen toimien toteuttamista myymälöissä arvioitiin seuraa-

van kuuden eri väittämän kautta. Kuviossa 9 on esiteltynä keskimääräistä 

heikomman osaamisen omaavien myyjien arviot omien esimiestensä suo-

riutumisesta. 

 

K15: Esimieheni huolehtii, että jokaisen tiimimme jäsenen osaaminen kehittyy 
K16: Esimieheni asettaa minulle henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 
K17:Esimieheni ei keskustele kanssani henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden toteutumi-
sesta 
K18: Esimieheni kanssa käymistä keskusteluista ei ole ollut ammattitaitoni kehittymisen 
kannalta hyötyä 
K19: Esimieheni ei huomaa hyviä suorituksia ja anna niistä palautetta 
K20: Esimiehelläni on oikea näkemys osaamiseni vahvuuksista ja heikkouksista 
K21: Esimieheni edellyttää, että kehitän osaamistani jatkuvasti 
K22: Suunnittelen esimieheni kanssa osaamiseni kehittämisen keinoja 
 

Kuvio 10. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa heikomman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen tukeminen”. 
 

”Oppimisen tukemisen” ulottuvuuden keskiössä on jokaisen tiimin jäsenen 

osaamisen kehittymisestä huolehtiminen (K15). Keskiarvoa heikomman 

osaamisen tason myymälöiden myyjät arvioivat esimiestensä suoriutuneen 

tästä alueesta seuraavanlaisesti: 23 % kuvaili esimiehensä toimien tukevan 

väitettä erittäin paljon. Melko paljon samaa mieltä oli 41 % vastanneista ja 

osittain samaa mieltä oli 26 %. Melko vähän esimiehen toiminta vastasi väi-

tettä 8 %:n mielestä ja 2 %:n mielestä erittäin vähän.  

Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden asettamista arvioivan väitteen 

(K16) tuloksissa 28 % vastanneista oli sitä mieltä, että esimies onnistui ta-
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voitteiden asettamisessa erinomaisesti ja 33 %:n mielestä melko hyvin. 

Osittain samaa mieltä oli 26 %, ja 13 % koki esimiesten onnistuneen tässä 

melko huonosti tai erittäin huonosti.  

Väittämän ”Esimieheni ei keskustele kanssani henkilökohtaisten kehittymis-

tavoitteiden toteutumisesta” (K17) oli 73 % myyjistä kokenut pitävän paik-

kansa erittäin tai melko vähän. 18 % piti väitettä osittain kuvaavana oman 

esimiehen toimintaa ja 9 % melkein tai täysin sopimattomana kuvaamaan 

oman päällikön käyttäytymistä.  

30 % vastaajista piti esimiehensä kanssa käytyjä keskusteluja (K18) erittäin 

hyödyllisinä ja 31 % melko hyödyllisinä. Noin viidennes (21 %) oli sitä miel-

tä, että keskustelut olivat osittain hyödyllisiä ja 18 % piti keskusteluita mel-

kein tai kokonaan hyödyttöminä oman kehittymisensä kannalta.  

Myös keskiarvoa heikomman osaamisen myymälöiden myymäläpäälliköt 

saivat hyviä arvosanoja suoritusten huomioimisesta ja palautteen antami-

sesta (K19). 68 % antoi esimiehilleen hyvän tai erinomaisen arvion palaut-

teenannosta, osittain samaa mieltä oli 21 % vastaajista. 8 % koki, että esi-

mies huomioi melko huonosti hyvän suoriutumisen kehittymisessä ja 3 % 

tunsi esimiehensä antavan erittäin huonosti palautetta omasta kehittymises-

tään.  

Henkilökunnan osaamisen tason ymmärtämistä (K20) arvioitiin seuraavasti: 

17 % vastaajista uskoi, että esimiehellä on erinomainen ymmärrys heidän 

osaamisensa tasosta, lähes puolet (49 %) arvioi tämän olevan melko hyväl-

lä tasolla. Neljännes vastaajista oli kokenut esimiehensä tietävän osittain 

heidän kyvykkyytensä ja 8 % puolestaan oli sitä mieltä, että esimiehellä oli 

joko melko heikko tai erittäin heikko käsitys heidän osaamisensa tasosta.  

Esimiehen otteen myyjien osaamisen jatkuvaan kehittämiseen (K21) koki 

viidennes vastaajista (20 %) olevan erinomaisella tasolla ja 37 % melko 

erinomaisella tasolla. 30 % oli arvioinut esimiehensä osittain edellyttävän 

heidän kehittävän osaamistaan jatkuvasti ja 13 % melko tai erittäin vähän.   
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Oman ammattitaitonsa ja osaamisensa kehittämisen toimia suunnitteli yh-

dessä esimiehensä kanssa (K22) mielestään 15 % erittäin paljon ja 36 % 

melko paljon. 25 % oli osittain samaa mieltä väittämän kanssa, ja jopa mel-

kein neljännes (24 %) koki, että väittämä piti melko tai erittäin vähän paik-

kansa.  

Keskiarvoa heikomman osaamisen myymälöiden esimiehet saivat parhaat 

arvosanat henkilökunnaltaan väittämien K17 ja K19 kohdalta. Tulos vastaa 

edellä esiteltyä keskiarvoa paremman osaamisen myymälöiden arvioita. 

Keskustelun henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja palautteen 

antamisen hyvästä suoriutumisesta voidaan tulosten valossa laskea kuulu-

van Alko Oy:n myymäläpäälliköiden vahvuuksiin. Heikoimmat arvioinnit tuli-

vat osioista K20, K21 ja K22. Yksilöiden osaamisen tunnistaminen, kehit-

tämisen suunnitteleminen heidän kanssaan ja kehittymisen seuraaminen 

vaatii esimiehiltä enemmän tarkkuutta ja panostusta. Vastauksissa hajontaa 

esiintyi eniten väittämän K17 kohdalla. Henkilökunnan osaamistavoitteiden 

seuranta ja niistä keskustelu vaatii esimieheltä paljon omaa paneutumista 

aiheeseen ja omaa henkilökohtaista kiinnostusta. Vähiten hajontaa vasta-

uksissa on havaittavissa väittämän K16 osalta (taulukko 10).  

Taulukko 10. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa heikompien osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”oppimisen tukeminen”. 

  K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 

k.a. 4,07 3,85 2,06 3,93 3,65 3,74 3,81 2,19 

med. 4 4 2 4 4 4 4 2 

haj. 0,87 0,84 1,20 0,99 1,04 1,09 1,07 1,14 

alak. 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 
yläk. 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 

 

5.2.2 PÄÄLLIKÖIDEN TOIMINNAN EROJA MYYMÄLÄLUOKKIEN VÄLILLÄ 

Seuraavassa taulukossa esitellään tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia 

”oppimisen tukemisen” ulottuvuudella myymäläluokkien parempi osaamisen 

ja heikompi osaaminen välillä. Taulukossa esitelty informaatio on saatu T-

testillä (taulukko 11). 
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Taulukko 11. Kyselytutkimuksen tulosten eroja oppimisen tukemisessa.  

 
K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 

Paremmat ka. 3,8416 3,8883 1,8571 2,1247 2,0078 3,8987 3,7377 3,5091 

Heikommat ka.  3,6776 3,6245 2,1633 2,3959 2,1510 3,7020 3,5551 3,2980 

Merkitsevyys (p) 0,0452 0,0025 0,0002 0,0043 0,1097 0,0075 0,0207 0,0178 
 
K15: Esimieheni huolehtii, että jokaisen tiimimme jäsenen osaaminen kehittyy 
K16: Esimieheni asettaa minulle henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 
K17:Esimieheni ei keskustele kanssani henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden toteutumi-
sesta 
K18: Esimieheni kanssa käymistä keskusteluista ei ole ollut ammattitaitoni kehittymisen 
kannalta hyötyä 
K20: Esimiehelläni on oikea näkemys osaamiseni vahvuuksista ja heikkouksista 
K21: Esimieheni edellyttää, että kehitän osaamistani jatkuvasti 
K22: Suunnittelen esimieheni kanssa osaamiseni kehittämisen keinoja 

 

Esimiestyöskentelyssä on ”oppimisen tukemisen” ulottuvuudella havaitta-

vissa tieteellisesti merkitseviä eroja enemmän kuin ”osaamisen suuntaami-

sen” ulottuvuudella. Väittämät K17, K18 ja K19 ovat negatiivissävytteisiä ja 

tästä syystä pienempi arvosana kuvaa esimiehen parempaa onnistumista 

”oppimisen tukemisen” ulottuvuudella.  

Osaamisen suuntaamisen toimet keskittyvät enemmän asioiden johtami-

seen ja ovat helpompia toteuttaa näkyvästi kuin oppimisen tukemisen pro-

sessit. ”Oppimisen tukemisen” ulottuvuudelta löytyy myös paljon elementte-

jä, jotka ovat perinteisesti kuuluneet henkilöstön kehittämisen alueelle ja 

ovat tästä syystä myös uusia elementtejä esimiestyössä. (Viitala, 2004, 78.) 

Tukemisprosessi ilmenee myös vahvasti hengenluomisena, ihmisten kan-

nustamisena ja oppimiseen mahdollistavien tilanteiden luomisena. Osa-

alue vaatii esimiehiltä enemmän ihmistuntemusta ja tunneälyä.  

 ”Se kyl lähtee sieltä hengen kautta, siitä innostamisesta, jos sä  

saat sen porukan haluumaan sitä, et nyt tää on se meijän juttu. 

Et me halutaan, et kauppa näyttää hyvältä ja ollaan ylpeitä siitä 

mitä tehään. Et se lähtee enemmänkin näistä tunneäly-

jutuista.” 
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”Täs on nyt mun mielestä myös se avoimmuus ja vuorovaiku-

tus se juttu. Kun puhutaan asioista ja ollaan rehellisiä, niin se 

ikään kuin ruokkii sitä ilmapiiriä sellaiseen, että haluttaan tehdä 

ja oppia.” 

 

Jokaisen tiimin jäsenen osaaminen (K15) nousi erittäin tärkeäksi seikaksi 

töiden sujuvuudenkin kannalta. Koko tiimin osaamista vahvistettiin usein 

vastuuttamalla kokeneempia ja osaavampia myyjiä opastamaan muita. 

Käytössä oli myös työparijärjestelmä, jossa niin sanottu heikoin lenkki ja 

vahvin lenkki työskentelivät työparina samassa vuorossa pidemmän ajan. 

Menetelmä oli koettu erittäin tehokkaaksi vahvistamaan koko tiimin osaa-

mista ja nostamaan sitä vaaditulle perustasolle (K20, K21 ja K22). Tämän 

lisäksi myymäläpäälliköt pyrkivät tukemaan ja kannustamaan myyjiään hei-

dän vahvuuksiensa kehittämiseen. Tavoitteena on, että vaikka myymälässä 

mahdollisimman moni osaa kaikkea, saavat myyjät tehdä enemmän oman 

erikoisosaamisensa työtehtäviä. Myymäläpäälliköt pyrkivät mahdollista-

maan tämän töiden organisoinnilla.  

 

”Kaikkien pitää osata kaikkia, se on fakta, mutta kaikkien ei ole 

joka päivä pakko tehdä samoja juttuja. Jos joku on tosi hyvä 

tekemään jotain tiettyä juttuja ja tykkää tehdä sitä, minä järjes-

tän niin, että se saa tehdä sitä ja saa kokea onnistumisen elä-

myksiä” 

 

Kokonaisvaltainen joustavuus myymälän töiden toteuttamisessa nousi 

myös esiin haastatteluista. Parhaimman osaamisen myymälöiden päälliköt 

korostivat oppimisen tukemisen prosessissa myymälän toiminnan jousta-

vuutta. Päällikön tehtävänä on tukea toimintaa, jossa ei liiaksi tukeuduta 

valmiiksi rakennettuihin toimintamalleihin. Jotta työssä voi oppia ja jotta 

työskentely olisi tehokasta pitää myyjien sekä myymäpäällikön osata toimia 

joustavasti tilanteesta riippuen. Tästä yhtenä esimerkkinä mainittiin vakiin-

tuneet kassavuorot, jotka useissa myymälöissä ovat puolen tunnin tai tun-
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nin mittaisia. Kassavuoroon mennään tasatunnein, riippumatta siitä, jääkö 

jokin muu työtehtävä kesken.  

 

Myös ajan antaminen koettiin erittäin tärkeäksi elementiksi oppimisen tu-

kemisen prosessissa. Kun on annettu vastuuta ja tehtäviä, on erittäin tärke-

ää antaa aikaa toteuttaa näitä vastuita, eikä olettaa, että myyjä osaa auto-

maattisesti itse ottaa ajan jostain muusta tehtävästä pois.  

 

”Mulla on ne mun omat päälliköjutut ja mä teen niitä joskus, ni 

totta kai jos tuotevastaavalla on tuotejuttuja pitää sille varata 

työvuorolistasta siihen aikaa. Eihän sitä voi olettaa et se hoitaa 

mitään, jos ei anneta aikaa hoitaa.” 

 

Henkilökunnalle järjestetään myös mahdollisuuksia keskustella esimiehen 

kanssa rauhassa kahden kesken, ja näitä tilanteita käytetään sekä luotta-

muksen ja hengen luomisessa apuna että tavoitteiden asettamisessa ja 

seurannassa. Osa myymäläpäälliköistä oli ottanut tavoitteiden seurannan 

avuksi taulukon, johon he kirjasivat itselleen kunkin myyjän henkilökohtaiset 

tavoitteet. Tällä tavoin he pystyivät vuoden aikana huomioimaan kehittymis-

tä ja näin myös heidän kanssaan käydyt keskustelut olivat tuloksellisia 

(K16, K17 ja K18). Päälliköiltä löytyi lisäksi erilaisia keinoja kannustaa myy-

jiään muun muassa verkkokoulutusten suorittamiseen. Osa oli kokenut 

verkkokoulutusten suorittamisen valvonnan haastavaksi, mutta osa oli yh-

distänyt ne myymälän yhteisten palaverien yhteyteen. Tällöin esimies var-

mistui kaikkien osallistumisesta tarjottuun koulutukseen ja tiimi oppi yhdes-

sä keskustellen ja pystyi myös paneutumaan laajempiin kokonaisuuksiin 

keskustelun kulun mukaan (K15 ja K21). 

Kyselytutkimuksen perusteella väittämässä K19, joka käsitteli palautteen 

antoa, myymäläpäälliköiden toimien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Haas-

tatteluissa sen sijaan nousi esiin liiallisen palautteenannon negatiivinen vai-

kutus suoriutumiselle. Palautetta pitää antaa, mutta ansiottomasti saatu 

palaute ei auta ihmisiä kehittämään toimintaansa.  
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5.3 ESIMERKILLÄ JOHTAMISEN MERKITYS 

5.3.1 MYYJIEN TULKINNAT ESIMIEHISTÄÄN ESIMERKIN NÄYTTÄJINÄ 

 

Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä paremman osaamisen 

myymälöissä 

”Esimerkillä johtamisen” ulottuvuutta myymälöissä arvioitiin kolmen väittä-

män kautta. Kuviossa 10 on esiteltynä keskimääräistä paremman osaami-

sen omaavien myyjien arviot omien esimiestensä suoriutumisesta. 

 

 

K23: Esimieheni kehittää omaa osaamistaan 
K24: Esimieheni on innostunut työstään  
K25: Esimieheni sitoutuu itse sovittuihin muutoksiin. 
 

Kuvio 10. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa paremman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”esimerkillä johtaminen.” 

 

Oma esimerkki on esimiehen vahvimpia työkaluja. Oman ammattitaidon 

kehittämistä koskevan muuttujan (K23) arviot antavat käsityksen siitä kuin-

ka myymälähenkilökunta kokee esimiehensä kehittävän omaa ammattitai-

toaan. 74 % vastaajista oli arvioinut esimiehensä kehittävän omaa osaamis-

taan erittäin paljon tai melko paljon. Viidennes (19 %) koki väittämän pitä-

vän osittain paikkansa ja 7 % ei uskonut esimiestensä juurikaan kehittävän 

omaa osaamistaan.  

Keskimääräistä paremman osaamisen myymälöiden myymäläpäälliköt ovat 

myös innostuneita omasta työstään (K24). Peräti 81 % arvion antaneista oli 

sitä mieltä, että oma esimies on innostunut työstään. 15 % ilmoitti, että väit-

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

K23

K24

K25
Pitää paikkansa erittäin
paljon

Pitää paikkansa melko
paljon

Pitää paikkansa osittain

Pitää paikkansa melko
vähän



69 
 

 
 

tämä pitää osittain paikkansa, ja 4 % oli sillä kannalla, että esimies ei ole 

innostunut työstään. 

Sitoutumalla sovittuihin muutoksiin esimies näyttää esimerkkiä halutusta 

toiminnasta henkilökunnalleen (K25). Vastanneista 44 % katsoi väitteen 

pitävän erittäin paljon paikkansa ja 37 % koki sen pitävän melko paljon 

paikkansa. 14 % ajatteli tilanteen olevan osittain väittämän mukainen ja 5 % 

ei ollut kokenut esimiehensä sitoutuneen sovittuihin muutoksiin. 

Kaikkiaan esimiehet saivat tästä ulottuvuudesta oikein hyviä arvioita henki-

lökunnaltaan. Parhaiten he pärjäsivät väittämän K24 kohdalla ja eniten ke-

hitettävää löytyy väittämän K25 kohdalla. K25-väittämän kohdalla on myös 

eniten hajontaa vastauksissa (taulukko 12). 

Taulukko 12. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa paremman osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”esimerkillä johtaminen”. 

  K23 K24 K25 

k.a. 4,07 3,91 1,75 

med. 4 4 1 

haj. 0,85 0,94 1,02 

alak. 4,00 3,00 1,00 

yläk. 5,00 5,00 2,00 

 

Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä heikomman osaamisen 

myymälöissä 

”Esimerkillä johtamisen” ulottuvuuden merkitystä myymälöissä arvioitiin 

kolmen väittämän kautta. Kuviossa 11 on esiteltynä keskimääräistä hei-

komman osaamisen omaavien myyjien arviot omien esimiestensä suoriu-

tumisesta. 
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K23: Esimieheni kehittää omaa osaamistaan 
K24: Esimieheni on innostunut työstään  
K25: Esimieheni sitoutuu itse sovittuihin muutoksiin. 
 

Kuvio 11. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa heikomman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”esimerkillä johtaminen”.  
 

Keskimääräistä heikomman osaamisen tason myymälöiden myyjät arvioivat 

esimiehensä ammattitaidon kehittämisotetta (K23) seuraavanlaisesti: 32 % 

oli vastannut esimiehensä kehittävän omaa osaamistaan erittäin paljon. 37 

% koki tämän pitävän melko paljon paikkansa ja osittain näin katsoi olevan 

23 % vastanneista. Melko vähän tai erittäin vähän samaa mieltä väittämän 

kanssa oli 8 % vastanneista.  

Esimiehistä erittäin innostuneiksi työstään (K24) koki 47 % vastanneista. ja 

melko innostuneiksi 26 %. 16 % oli sitä mieltä, että väittämä piti osittain 

paikkansa ja 11 % arvioi väittämän pitävän melko tai erittäin vähän paik-

kansa. 

Esimiestensä sitoutuneisuutta sovittuihin muutoksiin arvioivat myyjät väit-

tämässä K25. Heistä 38 % oli sitä mieltä, että myymäläpäälliköt sitoutuvat 

erittäin vahvasti sovittuihin muutoksiin, 30 % koki tilanteen olevan näin mel-

ko paljon. 20 % oli osittain tätä mieltä ja 12 % koki, että oma esimies ei si-

toudu yhdessä sovittuihin muutoksiin myymälässä. 

Parhaimmat arviot tulivat kohdasta K24, innostuneisuus omaan työhön, ja 

eniten kehitettävää löytyisi esimerkin antamisessa oman ammattitaidon ke-

hittämiseen (K23). Kuten yllä paremman osaamisen myymälöiden arviois-

sa, on myös näissä tuloksissa eniten hajontaa väittämän K25 kohdalla (tau-

lukko 13). 
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Taulukko 13. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa heikompien osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”esimerkillä johtaminen”. 

  K23 K24 K25 

k.a. 4,08 3,85 2,07 

med. 4 4 2 

haj. 0,85 0,81 1,21 

alak. 4,00 3,00 1,00 

yläk. 5,00 4,00 3,00 

 

5.3.2 PÄÄLLIKÖIDEN TOIMINNAN EROJA MYYMÄLÄLUOKKIEN VÄLILLÄ 

Oma esimerkki kaikessa johtamistyössä on erittäin suuressa roolissa onnis-

tumisia mitattaessa. Esimiehen kaikki toiminta myymälässä on esimerkin 

antamista henkilökunnalleen. Tästä syystä alla olevat tulokset myymälä-

päälliköiden toiminnan eroista, joissa jokainen osa-alue on tilastollisesti 

merkittävä, eivät ole välttämättä kovinkaan yllättäviä. Taulukossa 14 on esi-

teltynä kyselytutkimuksen eroja ulottuvuudella ”esimerkillä johtaminen”. 

Taulukossa esitelty informaatio on saatu T-testillä. 

Taulukko 14. kyselytutkimuksen tulosten eroja esimerkillä johtamisessa. 

 
K23 K24 K25 

Paremmat ka. 4,0156 4,2078 4,1377 

Heikommat ka.  3,7755 3,9429 3,8122 

Merkitsevyys (p) 0,0048 0,0043 0,0003 

 
K23: Esimieheni kehittää omaa osaamistaan 
K24: Esimieheni on innostunut työstään  
K25: Esimieheni sitoutuu itse sovittuihin muutoksiin. 

 

Oman esimerkin antaminen koettiin ensiarvoisen tärkeäksi osaksi esimies-

työtä. Sitä ei varsinaisesti pysty irrottamaan omaksi ulottuvuudekseen, vaan 

se on kaiken osaamisen johtamisen toiminnan taustalla koko ajan. Esimie-

het kokivat myös yhtiön panostukset esimiesten koulutuksiin tärkeiksi. Esi-

miestyö on sitä kautta kehittynyt ja koulutukset ovat myös kannustaneet 

omaehtoiseen opiskeluun. Yrityksessä koettiin kaikkiaan olevan kouluttau-

tumiseen ja itsensä kehittämiseen kannustava kulttuuri ja ilmapiiri.  

”Kyllähän meitä päälliköitä on koulutettu koko ajan johtamiseen 

ja muuhun. Ja kyllä se varmasti näkyy, ja hieno homma se.” 
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Sitoutuneisuuden ja innostuneisuuden uskottiin näkyvän myyjille kaikessa 

esimiehen tekemässä työssä ja niiden koettiin toimivan mallina toivotusta 

työskentelytavasta. Esimiestyön itsessään koettiin pitävän sisällään koko 

elämän kestävän kehittämiskohteen ja -mahdollisuuden. Lähiesimiehen 

jatkuvana haasteena on yhdistää myymälän rutiinien suorittaminen laaduk-

kaaseen esimiestyöhön. Osa koki sen haastavana, ja osa piti sitä työn par-

haina puolina.  

”Tämmönen siinä on, sitä omaa osaamista voi kehittää, niinku 

tässä työssähän sitä kehittyy mukana, tai sitten ei. Se oma 

kiinnostus on vähän niinku velvollisuus.” 

”No pomohan siellä tekee ihan sitä samaa työtä kun muutkin, 

tarttuu toimeen ja ei vieroksu mitään työtä. Kun tekee kaikkea 

työtä, niin kyllähän se näkyy, että on halukas oppimaan ja ke-

hittymään.” 

Oman toimen ohella (OTO) -tehtävien uskottiin myös vaikuttavan positiivi-

sesti mielikuvaan esimiehen esimerkistä ja luovan vaikutelmaa erittäin in-

nostuneesta esimiehestä. Haastatelluista esimiehistä suurin osa oli toiminut 

tai toimi edelleen jossain OTO-tehtävässä. Nämä erilaiset myymälätyön 

tukitehtävät koettiin erittäin tärkeiksi myös myyjien työn rikastamisen kan-

nalta.  

5.4 OPPIMISEEN KANNUSTAVAN ILMAPIIRIN RAKENTAMINEN 

5.4.1 MYYJIEN TULKINNAT ESIMIEHISTÄÄN ILMAPIIRIN RAKENTAJINA 

 

Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä paremman osaamisen 

myymälöissä 

Myyjät arvioivat esimiestensä toimia oppimiseen kannustavan ilmapiirin 

luojina kuuden kysymyksen kautta. Kuviossa 12 on esiteltynä kyselytutki-

muksesta saatuja tuloksia keskimääräistä paremman osaamisen myymä-

löistä ulottuvuudella ”oppimista edistävän ilmapiirin luominen”. 
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K9: Esimieheni toiminta ei tue ongelmien ja virheiden rakentavaa käsittely myymälässäm-
me 
K10: Esimieheni pyrkii kehittämään myymälän ilmapiiriä 
K11: Esimieheni edistää myymälämme luottamuksellista ilmapiiriä, jossa on helppo ilmais-
ta avoimesti ajatuksia ja mielipiteitä 
K12: Esimieheni ei ota mielellään vastaan itseään koskevaa palautetta toimintansa kehit-
tämiseksi. 
K13: Esimieheni tuntee alaisensa 
K14: Esimieheni kuuntelee ja arvostaa meidän mielipiteitämme ja ajatuksiamme 

 
Kuvio 12. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa paremman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”ilmapiirin luominen”. 
 

Virheiden rakentava käsittely edesauttaa oppimisprosessia ja luo uskallusta 

avoimeen vuorovaikutukseen (Viitala, 2004, 70). Kyselyssä oli väittämä sii-

tä, että esimiehen toiminta ei tue virheiden käsittelyä myymälässä (K9). 

Vastaajista 44 % oli väittämän kanssa täysin eri mieltä ja 33 % melkein eri 

mieltä. Osittain väittämän koki todeksi 13 % ja melko paljon tai erittäin pal-

jon paikkansa pitäväksi 10 % vastaajista. 

Myyjiä pyydettiin myös ottamaan kantaa siihen, pyrkiikö esimies kehittä-

mään myymälän ilmapiiriä (K10). 34 % oli sitä mieltä, että esimies pyrkii 

kehittämään myymälän ilmapiiriä erittäin paljon, 36 % koki väittämän melko 

paikkansa pitäväksi. Osittain asian näki toteutuvan 20 % ja 10 % ei ollut 

havainnut esimiehensä juurikaan työskentelevän ilmapiirin kehittämisen 

eteen.  

Luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luojina (K11) myyjistä 32 % koki 

esimiestensä onnistuneen erittäin hyvin ja 37 % melko hyvin Osittain sa-

maa mieltä väittämän kanssa oli 17 % ja jopa 14 % oli sitä mieltä, että esi-

mies ei ole onnistunut edistämään myymälän luottamuksellista ilmapiiriä.  
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Se, miten esimies käsittelee itseään koskevaa palautetta, toimii myymäläs-

sä esimerkkinä myyjille. Täysin tai melkein eri mieltä väittämän kanssa 

esimiehen palautteenottokyvyn puutteesta (K21) oli 67 % vastaajista. Osit-

tain eri mieltä oli 17 % ja melkein samaa mieltä vastanneita oli 12 %. Täysin 

samaa mieltä oli 4 % esimiehiään arvioineista myyjistä.  

Se miten esimies pystyy hyödyntämään myymälässä eri ihmisten vahvuuk-

sia, riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka hyvin hän tuntee omat myyjänsä 

(K13). 30 % koki esimiehensä tuntevan myyjänsä erinomaisesti ja 42 % 

melko hyvin. Viidennes 19 % oli siinä ymmärryksessä, että esimies tuntee 

henkilökuntansa osittain ja 9 % ei uskonut esimiehensä tuntevan heitä juu-

rikaan. 

Kuuntelemalla henkilökuntansa mielipiteitä esimies osoittaa arvostavansa 

heitä (K14). Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 34 % vastanneista. 

43 % tunsi nauttivansa esimiehensä arvostusta melko paljon ja osittain näin 

koki 16 %. 7 % vastasi, että esimies ei arvostanut heidän mielipiteitään.  

Erinomaisesti esimiehet olivat suoriutuneet väittämien K9 ja K12 kohdalla. 

Kehittämisen kohteet löytyvät kuten aikaisemmissakin ulottuvuuksissa ih-

misten tuntemisesta K13. Eniten hajontaa tuli väittämän K11 vastauksissa 

(taulukko 15). 

Taulukko 15. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa paremman osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”ilmapiirin luominen”. 

  K9 K10 K11 K12 K13 K14 

k.a. 4,06 3,91 1,77 4,03 3,76 3,97 

med. 4 4 1 4 4 4 

haj. 0,85 0,93 1,03 0,87 0,98 0,98 

alak. 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 

yläk. 5,00 5,00 2,00 5,00 4,00 5,00 

 

Esimiesten työskentelyn arviointia keskimääräistä heikomman osaamisen 

myymälöissä 

Kuviossa 13 on esiteltynä keskimääräistä heikomman osaamisen omaavien 

myyjien arviot omien esimiestensä suoriutumisesta ulottuvuudella ”oppimi-

seen kannustavan ilmapiirin luominen”. 
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K9: Esimieheni toiminta ei tue ongelmien ja virheiden rakentavaa käsittelyä myymäläs-
sämme 
K10: Esimieheni pyrkii kehittämään myymälän ilmapiiriä 
K11: Esimieheni edistää myymälämme luottamuksellista ilmapiiriä, jossa on helppo ilmais-
ta avoimesti ajatuksia ja mielipiteitä 
K12: Esimieheni ei ota mielellään vastaan itseään koskevaa palautetta toimintansa kehit-
tämiseksi. 
K13: Esimieheni tuntee alaisensa 
K14: Esimieheni kuuntelee ja arvostaa meidän mielipiteitämme ja ajatuksiamme 
 

Kuvio 13. Alaisten tulkinnat esimiesten toimista keskiarvoa heikomman osaamisen 
myymälöissä ulottuvuudella ”ilmapiirin luominen”.  

 

Keskiarvoa heikomman osaamisen tason omaavien myymälöiden myyjät 

olivat arvioineet esimiestensä kyvykkyyttä toimia virheiden ja ongelmien 

rakentavan käsittelyn edistäjinä (K9) seuraavanlaisesti: 39 % koki, että hei-

dän esimiehensä olivat onnistuneet tässä erinomaisesti ja 29 % melko hy-

vin. Osittain samaa mieltä oli 18 % vastanneista ja 14 % koki, että esimie-

hen toiminta tukee melko tai erittäin vähän virheiden rakentavaa käsittelyä 

myymälässä.  

Myymälän ilmapiirin kehittäjinä (K10) myymäläpäälliköistä 30 % pärjäsi 

erinomaisesti ja jopa 37 % melko hyvin. Osittain tässä oli onnistunut 18 %, 

ja 15 % koki, että heidän esimiehillään oli tässä osiossa vielä melko paljon 

tai erittäin paljon opittavaa.  

Esimiehen pyrkimykset luottamuksellisen ilmapiirin edistämisessä (K11) 

näkyivät erinomaisesti 32 %:lle vastanneista ja melko hyvin 33 %:lle. Osit-

tain esimiehensä toiminnassa tämän oli havainnut 16 %, ja 13 % koki, että 
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esimies ei oikeastaan edistä luottamuksellista ilmapiiriä, ja 6 % oli sitä miel-

tä, että väite piti melko tai erittäin vähän paikkansa. 

35 % vastaajista oli erittäin paljon samaa mieltä sen kanssa, että oma esi-

mies ottaa mielellään palautetta vastaan. 31 % koki väittämän pitävän mel-

ko paljon paikkansa ja 17 % piti väittämää osittain totena. 17 % oli vastan-

nut, että heidän esimiehensä eivät ota mielellään palautetta vastaan. 

Alaisten tunteminen (K13) sai tässäkin luokassa heikompia arvosanoja kuin 

muut väittämät: vain 25 % oli sitä mieltä, että esimies tuntee erinomaisesti 

henkilökuntansa. Melko paljon tähän väittämään uskoi 43 % ja osittain-

vastauksia oli tullut 21 %. 9 % koki tilanteen vastaavaan melko vähän 

myymälän todellisuutta ja 2 % erittäin vähän.  

Valtaosa (34 %) myyjistä oli kokenut esimiestensä arvostavan heidän mieli-

piteitään (K14) erittäin paljon ja melko paljon. Viidennes (20 %) vastaajista 

koki esimiehen osittain arvostavan heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan, ja 

melko vähän -vastauksia oli tähän väittämään tullut 9 % ja erittäin vähän 3 

%.  

Tässäkin joukossa K9 nousi esimiesten vahvaksi alueeksi ja K13 sai selke-

ästi vähiten erinomaisia arvosanoja. Eniten hajontaa vastauksissa oli myös 

samassa väittämässä (K11) kuin edellisessä luokassa (taulukko 16).   

Taulukko 16. Arviointien hajontaa koskevia tietoja keskiarvoa heikompien osaami-

sen myymälöissä ulottuvuudella ”ilmapiirin luominen”. 

  K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 

k.a. 4,07 3,85 2,06 3,92 3,64 3,74 3,80 

med. 4 4 2 4 4 4 4 

haj. 0,86 0,84 1,19 0,98 1,04 1,09 1,09 

alak. 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

yläk. 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

 

5.4.2 PÄÄLLIKÖIDEN TOIMINNAN EROJA MYYMÄLÄLUOKKIEN VÄLILLÄ 

Ulottuvuudella ”oppimiseen kannustavan ilmapiirin luominen” on nähtävissä 

tilastollisesti merkittävää eroa myymäläluokkien välillä kaikkien muiden väit-

tämien, paitsi omaa työskentelyä koskevan palautteen vastaanottamisen 
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kohdalla (K12). Taulukossa 17 on esiteltynä esimiestyöskentelystä annettu-

jen pisteiden eroja. Väittämät K9 ja K12 ovat negatiivissävytteisiä ja siksi 

pienempi arvo kertoo esimiehen suuremmasta onnistumisesta. Taulukon 

informaatio on saatu T-testillä. 

Taulukko 17. Kyselytutkimuksen tulosten eroja ilmapiirin luomisessa. 

 
K9 K10 K11 K12 K13 K14 

Paremmat ka. 1,9506 3,9195 3,8597 2,1662 3,9039 4,0026 

Heikommat ka.  2,1673 3,6939 3,6776 2,3347 3,6898 3,7878 

Merkitsevyys (p) 0,0205 0,0140 0,0568 0,0932 0,0115 0,0144 
 
K9: Esimieheni toiminta ei tue ongelmien ja virheiden rakentavaa käsittely myymälässäm-
me 
K10: Esimieheni pyrkii kehittämään myymälän ilmapiiriä 
K11: Esimieheni edistää myymälämme luottamuksellista ilmapiiriä, jossa on helppo ilmais-
ta avoimesti ajatuksia ja mielipiteitä 
K12: Esimieheni ei ota mielellään vastaan itseään koskevaa palautetta toimintansa kehit-
tämiseksi. 
K13: Esimieheni tuntee alaisensa 
K14: Esimieheni kuuntelee ja arvostaa meidän mielipiteitämme ja ajatuksiamme 
 
 

Myymäläpäällikön rooli ilmapiirin rakentajana on suuri, mutta päälliköltä 

vaaditaan myös taitoa ja uskallusta vaatia myyjiä kantamaan oma vastuun-

sa ilmapiirin kehittämisen eteen. Ilmapiiri ei ole niinkään oma ulottuvuuten-

sa, vaan kaiken toiminnan perusta samoin kuin esimiehen oma esimerkki. 

Hyvä ja huono ilmapiiri heijastuu jokaiseen myyjään, kaikkeen toimintaan ja 

näkyy aina asiakkaalle asti. Esimies luo ilmapiiriä myös omalla esimerkil-

lään (K10). 

”Kyllähän se hyvä ilmapiiri näkyy kaikesta. Pitää olla sillai tun-

tosarvet ylhäällä niiden myyjien tunteiden kanssa. Onko siellä 

ongelmia, konflikteja ja pitääkö puuttua vai ratkeeko ne ittes-

tään.” 

Tässäkin ulottuvuudessa oman henkilökuntansa tunteminen ja ajan varaa-

misen tutustumiselle nousi esiin (K13). Moni päällikkö käytti aiemminkin 

mainittuja ”varttikeskusteluita” juuri tähän tarkoitukseen. Näissä keskuste-

luissa juteltiin kehityskeskusteluja vapaamuotoisemmin työstä ja vapaa-

ajan asioista. Sen lisäksi, että tällä tavalla esimies oppii tuntemaan henkilö-
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kuntaansa paremmin, kehittää se myös luottamusta ja lisää avoimuutta se-

kä antaa uskallusta tuoda mielipiteitä esiin (K11 ja K14).  

Myös tuloksellisen huumorin käsite nousi esille haastatteluissa osana ilma-

piirin rakentumista. Myymälähenkilökunnan saavuttaessa avoimen luotta-

muksellisen ilmapiirin, uskaltavat tiimin jäsenet tuoda uusia ideoita esiin 

toiminnan kehittämiseksi parempaan suuntaan (K9). Hyväntuulisessa ja 

kannustavassa myymälässä pystytään myös käsittelemään virheitä oikealla 

tavalla. Virheiden rakentava käsittely oppimisen välineenä tukee toiminnan 

kehittymistä.  

”Ja sitten sellanen huumori pitää olla mukana, en mä sitä tarko-

ta, että koko ajan vitsiä pitää vääntää. Vaan sitä, että se on sii-

nä hommassa mukana sellanen luonnollinen huumori.” 

Esimies pystyy tukemaan virheiden oikeanlaista käsittelyä ja ilmapiirin ke-

hittymistä ottamalla itse palautetta omasta toiminnastaan, olemalla avoin ja 

myöntämällä virheensä (K12). Tällä tavoin esimies rohkaisee muitakin käyt-

täytymään samalla tavalla. Toimintamalli ei pelkästään hyödytä avoimuu-

den kehittymistä vaan tehostaa myös toimintaa. Toimimalla ennakoivasti 

havaittuaan virheensä ei koko tiimiltä mene aikaa hukkaan virheen mahdol-

lisesti aiheuttaman lisätyön takia. 

5.5 TAUSTAMUUTTUJIEN JA ARVIOINTIEN VÄLISTEN YHTEYKSIEN 

TARKASTELUA 

Tähän pro gradu -tutkielmaan vastaajien taustamuuttujiksi valittiin sellaisia 

asioita, jotka vastaajat uskaltavat paljastaa ja pystyvät myös mahdollisim-

man luotettavasti määrittämään. Tavoitteena oli myös rajata taustamuuttuji-

en määrä kohtuulliseksi ja sellaisiksi, jotka ovat aikaisemman tieteellisen 

tutkimuksen mukaan vaikuttaneet esimies-alaissuhteeseen. Viitala (2004, 

83) kertoo näiden taustamuuttujien Selsin (1964); Huntin (1991, 104–105) 

mukaan olevan muun muassa demografisia tekijöitä kuten vastaajan ikä ja 

työkokemuksen pituus. Myös yksikön kokoa on pidetty esimies-

alaissuhteessa kokemuksiin vaikuttavana tekijänä. Viitala (2004, 83) mai-
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nitsee myös Liden, Wayn & Stilwellin tutkimuksessaan (1993) osoittaneen, 

ettei demograafisilla tekijöillä ja vastaajien kokemuksilla ollut yhteyttä.  

Taulukossa 18 on esiteltynä, minkä taustamuuttujien ja selittävien muuttuji-

en välillä tähän pro gradu -tutkielmaan tehdyn kyselyn perusteella löytyi 

tilastollisia yhteyksiä.  Taulukon tiedot on saatu yksisuuntaisella varianssi-

analyysillä (One-Way Anova), ja taulukossa esitellään vain 5 %:n merkitse-

vyystasolla (p0,05) havaitut yhteydet. Liitteessä 3 on listattu kaikki va-

rianssianalyysistä saadut tulokset.  

Taulukko 18. Taustamuuttujien ja selittävien muuttujien väliset tilastolliset yhtey-
det. 

Taustamuuttuja Väittämät 

  Kehityskeskustelu K11, K15 

Toimipisteen koko K4, K11, K12, K17, K23 

Ikä K1, K3 

Työsuhteen pituus K7, K11, K15, K18, K21 

Päällikön kantamyymälä K15 

 

Se, oliko päällikkö käynyt kehityskeskustelun myyjien kanssa, vaikutti myy-

jän kokemukseen päällikön kyvystä rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä ja 

siihen, huolehtiko päällikkö jokaisen tiimin jäsenen osaamisen kehittymises-

tä. Molempien väittämien kohdalla kehityskeskustelun käyminen nosti arvi-

ointien keskiarvoa. 

Toimipisteen koko heijastui väittämiin kehityssuunnitelman seuraamisesta, 

luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta, esimiehen palautteenottoky-

vykkyydestä, henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden asettamisesta ja esi-

miehen omasta kehittymisotteesta. Toimipisteen koon ilmoittamiselle oli 

kolme vaihtoehtoa: 1) alle 5 henkilöä, 2) 5-10 henkilöä ja 3) yli 10 henkilöä. 

Arvioinnit olivat alle kymmenen henkilön myymälöissä suhteellisen tasaisia, 

mutta yli kymmenen henkilön myymälöissä annetut arviot heikkenivät. Ai-

noastaan väittämän K4 (Esimieheni keskustelee myymälän kehityssuunni-

telman toteutumisesta) kohdalla isoissa myymälöissä työskentelevät myyjät 

olivat antaneet korkeampia arvosanoja päälliköidensä työskentelystä.  
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Vastaajien ikä oli heijastunut kokemuksiin päällikön toimista tulevaisuuden 

suunnitelmien ja asiakkaiden palautteiden ja toiveiden välittäjänä. 18–30-

vuotiaat ja yli 60-vuotiaat antoivat parhaita arvosanoja esimiehilleen näistä 

väittämistä.   

Työsuhteen pituus vaikutti kokemuksiin tiedon jakamisesta, luottamukselli-

sesta ilmapiiristä, tiimin jäsenten osaamisen kehittämisestä, ammattitaidon 

kehittymisestä esimiehen kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella ja 

kokemukseen siitä, vaatiiko esimies kehittymistä. Tiedon jakamisesta myy-

mälässä olivat uusimmat työntekijät antaneet korkeimmat arvosanat esi-

miehilleen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta sen sijaan vanhimmat. 

Tiimin jäsenten osaamisen kehittymisessä korkeimpia arvioita antoivat sekä 

vähän aikaa työskennelleet vastaajat että pisimmän uran tehneet. Esimie-

hensä kanssa käymiä keskusteluita arvostivat eniten pitkään työskennel-

leet, ja uudet työntekijät puolestaan kokivat esimiehen vaativan oman 

osaamisen kehittymistä jatkuvasti. 5–10 vuotta ja 21–30 vuotta Alkossa 

työskennelleet antoivat heikoimpia arvosanoja esimiestensä työskentelystä.  

Se, oliko myymälä myymäläpäällikön kantamyymälä, vaikutti ainoastaan 

myyjien kokemukseen koko tiimin jäsenten kehittymisestä huolehtimisesta. 

Tämä korreloi vielä niin päin, että jos kyseessä oli myymälä, jossa esimies 

on poissa suurimman osan aikaa, koettiin esimiehen huolehtivan tiimin ke-

hittymisestä paremmin.   

5.6 OSAAMISEN JOHTAMISEN VAIKUTUKSET ASIAKASPALVELUUN 

Osaamisen johtamisen vaikutuksia asiakkaan kokemaan palvelun laatuun 

pyrittiin selvittämään kerätyllä aineistolla. Kuviossa 14 on nähtävillä, kuinka 

osaamisen johtamisen toimet kokonaisuutena korreloivat asiakaspalvelun 

laadun kanssa. Kuvion informaatio on saatu regressioanalyysillä. 
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Kuvio 14. Osaamisen johtamisen keinojen korrelaatio asiakastyytyväisyyteen. 

Kuviosta on havaittavissa, että korrelaatio osaamisen johtamisen toimien ja 

asiakaspalvelun laadun kanssa on todella heikko (korrelaatiokerroin 

0,220140139). Tarkasteltaessa osaamisen johtamisen toimia summamuut-

tujittain suhteessa asiakastyytyväisyyteen voidaan havaita jopa negatiivista 

korrelaatiota kolmen osaamisen johtamisen muuttujan kohdalla. Oppimisen 

tukemisen summamuuttujaa tarkasteltaessa voidaan havaita pientä korre-

laatiota asiakastyytyväisyyteen (Taulukko 19). Myös korkea p:n arvo osoit-

taa osaamisen johtamisen toimien yhteyden asiakastyytyväisyyteen olevan 

tieteellisesti melko merkityksetön. 

Taulukko 19. Osaamisen johtamisen keinojen korrelaatio asiakastyytyväisyyteen. 

  Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo 

Suuntaaminen -0,3820 1,0635 -0,3592 0,7317 

Ilmapiiri -1,5921 1,8592 -0,8563 0,4247 

Tukeminen 0,5316 1,1795 0,4507 0,6680 
Esimerkki -0,2894 2,6545 -0,1090 0,9167 

 

Tämä selittynee todennäköisesti kuitenkin käytettävissä olleella aineistolla, 

eikä niinkään sillä, että esimiehen toimet henkilökuntansa osaamisen kehit-

tämiseksi eivät näkyisi asiakasrajapinnassa positiivisesti. Taulukossa 20. 

on esiteltynä regressioanalyysiin käytetty aineisto.  
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Taulukko 20. Asiakastyytyväisyys ja osaamisen johtamisen osa-alueet. 

  Mystery ka. Suuntaaminen Ilmapiiri Tukeminen Esimerkki 
Johtaminen 
yht. 

Hki 35,21 30,63 22,74 28,39 11,6 93,36 

U-maa 36,18 30,58 23,18 31,66 13 98,42 

Pirkanmaa 36,37 31,41 22,76 29,58 12,1 95,85 

Lounais-S 32,33 31,52 23,48 30,28 12,17 97,45 

Itä 35,22 31,89 23,4 30,24 11,73 97,26 

Oulu 34,18 30,96 22,56 30,1 12,06 95,68 

Lappi 35,42 31,68 23,25 30,7 12 97,63 

Kaakkois-S 33,97 32,66 23,45 30,97 12,19 99,27 

Pohjanmaa 34,41 31,72 23,27 30,07 11,93 96,99 

Päijät-H 34,23 31,89 23,01 29,86 11,94 96,7 

Keski-S 35,05 32,1 23,15 31,05 12,15 98,45 

Keskihajonta 1,131684183 0,629880219 0,3098 0,863912874 0,3568881 1,62305492 

Varianssi 1,280709091 0,396749091 0,096 0,746345455 0,1273691 2,634307273 

 

Regressioanalyysi tehtiin aluetason informaation perusteella, koska luotta-

muksellisuuden korostamiseksi myyjille lähetetyssä kyselyssä ei kysytty 

toimipistettä myymälätasolla, vaan työskentelyalue. Taulukosta on nähtä-

vissä, että aluetason erot ovat hyvin pieniä sekä mysteryshopping -

tuloksissa, jotka edustavat analyysissä asiakaspalvelun laadun mittaria, 

että osaamisen johtamisen toimissa. Osaamisen johtamisen toimien ja 

asiakastyytyväisyyden tulokset tasa-arvoistuvat alueiden välisessä vertai-

lussa, ja koska käytettävissä olleen aineiston hajonta on vähäistä, ei korre-

laatiota pystytä todentamaan.  

5.7 TUTKIMUKSEN TULOSTEN YHTEENVETO 

Edellä on kuvattu miten, 629 Alkon myyjää on tulkinnut omien esimiestensä 

onnistuvan työssään osaamisen johtajina, sekä minkälaisia eroja on havait-

tavissa tehdyn luokittelun paremman osaamisen omaavien ja heikomman 

osaamisen omaavien myymälöiden välillä.  

Ulottuvuudella ”osaamisen suuntaaminen” oli molempien joukkojen esi-

miesten työskentely ensimmäisten väittämien kohdalla tasalaatuista. En-

simmäiset väittämät koskivat niin sanottuja kovia asiapohjaisia johtamisen 

osa-alueita, kuten strategian jalkauttamista ja myymälän kehityssuunnitel-
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man esittelyä. Ulottuvuudella eroja syntyi myymälän yhteisen suunnittelun 

ja ideoinnin, tiedon jakamisen ja jatkuvan kehittämisen sekä asiakaspalaut-

teen välittämisen kohdalla.  

Ulottuvuudella ”oppimisen tukeminen” oli päälliköiden työskentelyssä näh-

tävissä enemmän eroavaisuuksia. Ainoastaan positiivisen palautteen an-

nossa molempien luokkien päälliköt onnistuivat työssään yhtä ansiokkaasti. 

Oppimisen tukemisessa vaaditaan esimieheltä vahvaa henkilökunnan tun-

temusta, tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa. Näissä 

asioissa oli paremman osaamisen omaavien myymäläpäälliköiden toiminta 

kehittyneempää.  

”Esimerkillä johtamisen” ulottuvuudella esimiesten toiminnan erot olivat 

myös selkeitä. Sillä kehittääkö esimies itse omaa osaamistaan ja onko hän 

innostunut työstään, on suuri merkitys siihen, kuinka hänen tiiminsä kehit-

tää toimintaa ja osaamistaan. Esimerkillä on suuri vaikutus osaamisen joh-

tamisessa ja se heijastuu oikeastaan kaikkiin toimiin henkilöstön kehittämi-

sessä. Oman esimerkin voisi mieluummin ajatella yhdeksi kantavaksi teki-

jäksi, jonka varaan kaikki muut osaamisen kehittämisen toiminnot lähiesi-

miehen työssä rakentuvat. 

”Oppimista edistävän ilmapiiriin” ulottuvuudella olivat myös paremman 

osaamisen myymälöiden päälliköt edistyneempiä. Tasalaatuisia arvioita he 

olivat saaneet palautteen ottamisesta omasta työskentelystä. Suurimmat 

erot löytyivät oman henkilökunnan tuntemisessa ja heidän mielipiteidensä 

kuuntelemisessa ja arvostamisessa.  

  



84 
 

 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän pro gradun tavoitteena on esitellä ja analysoida osaamisen johta-

mista sekä tuottaa käytännön suosituksia Alko Oy:n myymälöiden lähiesi-

miehille heidän henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi. Tutkimuksen 

tavoitetta lähestyttiin seuraavien tutkimusongelmien kautta: 

Päätutkimuskysymyksenä tässä pro gradu -tutkielmassa on: 

Miten esimiestyön toimilla voidaan kehittää osaamista Alko Oy:n myymälä-

verkostossa? 

 

Alakysymyksiksi valikoituivat seuraavat kysymykset: 

Millä keinoin ihmiset oppivat työssään uusia tietoja ja taitoja? 

Mitä keinoja esimiehellä on henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi? 

Millä tavoin luodaan oppimiseen kannustava ilmapiiri? 

Onko osaamisen johtamisen toimilla vaikutusta asiakastyytyväisyyteen? 

 

Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka tutkimus onnistui vastaamaan asetet-

tuihin tutkimuskysymyksiin, ja peilataan saatuja tuloksia aikaisempaan tie-

teelliseen tutkimuskirjallisuuteen.  

6.1 TYÖSSÄOPPIMINEN 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen siitä, miten ihmiset oppivat työs-

sään uusia tietoja ja taitoja, lähdettiin hakemaan vastausta aikaisemmasta 

tutkimuskirjallisuudesta. Työssäoppimisella oppimismuotona on suuri mer-

kitys ammatillisen osaamisen saavuttamiselle (Pohjonen, 2001, 87). Aikui-

nen oppii parhaiten työssä, työtä tekemällä. Oppimisesta 70 % tapahtuu 

työssä, työkokemuksista ja työhön liittyvien erilaisten ongelmatilanteiden 

ratkaisemisesta. 20 % aikuisen oppimisesta tapahtuu vuorovaikutustilan-

teissa, keskusteluiden palautteiden ja esimerkkien kautta. 10 % oppimises-

ta tapahtuu kursseilla, koulutuksissa tai lukemalla ammattikirjallisuutta ja 

muita julkaisuja. Tästä 70–20–10 mallista kirjoitti Hyppänen (2013, 125) 

viitaten Lombardon & Eichingerin (1996) tekemään tutkimukseen.  
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Työssäoppimista voi käsitellä prosessina, joka koostuu uuden tiedon hank-

kimisesta, ymmärtämisestä ja sisäistämisestä. (Williams, 2001, 68–69.) 

Oppija muokkaa saatua informaatiota oman kokemuspohjansa ja ajatus-

malliensa kautta senhetkiseen kontekstiin sopivaksi. Työssäoppimisen pro-

sesseja on Järvinen & Poikelan (2001, 286–287) mukaan neljä: sosiaali-

nen, reflektiivinen, kognitiivinen ja operationaalinen. Tiedon luominen ja 

jakaminen ovat prosessien keskiössä. Tietoa, uusia malleja ja käsitteitä 

tuotetaan kognitiivisten prosessien avulla. Tekeminen ja kokeilu ovat tiedon 

luomisen ja jakamisen näkökulmasta keskeisellä sijalla. Työ itsessään ope-

rationaalisena prosessina sisältää jatkuvan kokeilun ja uusien käytänteiden 

testaamisen. Sosiaalisten prosessien välityksellä tietoja ja taitoja jaetaan. 

Reflektiivisten prosessien kautta toteutuu palautteen antaminen ja saami-

nen sekä toiminnan arviointi.  

Oppimisprosessiin vaikuttavat vahvasti myös oppijan motiivit, oppimistyylit, 

oppimisstrategiat ja erilaiset tiedon prosessointitavat. Oppijan ja oppimisen 

kannalta olennaisinta on, miten oppimiseen tähtäävä toiminta organisaati-

ossa on järjestetty, eli miten, missä ja keiden kanssa toimitaan. (Viitala, 

2005, 135–136; Hyppänen, 2013, 121.) 

Työssäoppimismenetelmiä on luokiteltu erilaisin metodein. Cameronin 

(2012, 89) mukaan työssäoppimista voi tapahtua muodollisin keinoin (for-

mal learning) koulutusorganisaation tuottamana ohjattuna oppimisprosessi-

na. Ei-muodollisessa oppimisessa (non-formal learning) oppiminen tapah-

tuu työnantajan valvonnassa ja työnantajan organisoimassa muodollisessa 

koulutusohjelmassa. Kolmas muoto on vapaamuotoinen oppiminen (infor-

mal learning), jossa oppiminen tapahtuu töihin liittyvissä sosiaalisissa tilan-

teissa ja harrastuksiin sekä muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyvissä 

kohtaamisissa. Oppiminen voi olla myös täysin satunnaista, jolloin se ta-

pahtuu tahattomasti ja suunnittelematta työ- tai vapaa-ajan ongelmien rat-

kaisun kautta, kertoo Viitala (2007, 188) viitatessaan Dohmen (1996) teke-

mään luokitukseen. 
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Työssäoppimisessa tärkeätä on pystyä vaikuttamaan omaa työtä koskeviin 

päätöksiin, tuntea hallitsevansa työkokonaisuuksia, saada tasapaino vas-

tuun ja vapauden välille, työskentelyn itsenäisyys ja mahdollisuus luovuu-

teen. Syvällinen uudistava muutos mahdollistuu mentaalisten muutospro-

sessien ja reflektoinnin myötä. (Kolari, 2010, 181.) 

6.2 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KEINOT 

Kysymykseen ”Mitä keinoja esimiehellä on henkilökuntansa osaamisen ke-

hittämiseksi?” lähdettiin hakemaan vastausta vertailevan tapaustutkimuk-

sen kautta. Tutkimuksessa Alko Oy:n myymälät luokiteltiin keskiarvoa pa-

remman ja keskiarvoa heikomman osaamisen luokkiin. Tutkimuksessa py-

rittiin löytämään eroja esimiesten työskentelystä näiden luokkien välillä ja 

peilaten saatuja tuloksia aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen muodosta-

maan ymmärrys esimiehen parhaista käytänteistä henkilökuntansa osaami-

sen kehittämiseksi.   

 

Sydänmaalakka (2002, 115–117) kuvaa, miten tavoitteiden asettaminen ja 

toiminnan sekä oppimisen suuntaaminen on purettavissa konkretiaan. Yri-

tyksen strategiasta poimitaan ydinosaamiset ja puretaan ne yksikkötasolle 

ja siitä vielä yksilötasolle, ja näin luodaan jokaiselle toimenkuva ja kehitty-

mistavoitteet. Tärkeintä on selvittää jokaisen toiminnan merkitys kokonai-

suuden kannalta. Yhtiön tavoitteiden purkaminen ja pilkkominen jokaisen 

myyjän työnkuvaan nousi esiin myös tässä tutkimuksessa tehdyistä haas-

tatteluissa. Parhaimman osaamisen myymälöiden myymäläpäälliköt kuva-

sivat, kuinka strategiasta ja toimintasuunnitelmista irrotetaan yksittäisiä teki-

jöitä jokaisen myyjän työhön sopivaksi. Annettuja tavoitteita ja kehittämis-

kohteita ei saa olla liikaa ja niiden pitää olla selkeästi hahmotettavia ja jol-

lain tavalla mitattavia. Tärkeintä on yksinkertaistaa suuret linjat sopimaan 

jokaisen myyjän omaan osaamisen tasoon ja kehittymisen tarpeeseen. 

Kehityskeskusteluilla uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia tavoitteiden 

saavuttamisen, toiminnan tehokkuuden ja organisaation osaamisen kannal-

ta. Kehityskeskustelut ovat esimiehen työvälineitä ja menetelmiä tulos- ja 
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tavoitejohtamiseen, henkilöstön kehittämiseen, ja osaamisen johtamiseen.  

(Viitala, 2010, 219.) Kehityskeskusteluita kannattaa käsitellä tilaisuuksina 

oppimisen arviointiin, jossa selvitetään, missä määrin oppijat ovat omaksu-

neet uusia asioita ja kuinka se on vaikuttanut heidän toimintaansa sekä mi-

ten oppimista jatketaan tästä eteenpäin.  

Kehityskeskusteluilla ei kuitenkaan pystytä selittämään eroja myymälöiden 

välisen osaamisen tasoista. Tässä tutkimuksessa tehdystä kyselystä selvi-

si, että 94 % myyjistä oli käynyt esimiestensä kanssa kehityskeskustelun 

viimeisen vuoden aikana. Kehityskeskustelut ovat hyvä tilaisuus asettaa 

tavoitteita ja katsoa suurempia kokonaisuuksia, mutta niitä tärkeämmäksi 

nousi tutkimuksen mukaan jatkuva vuorovaikutus ja toiminnan kehittäminen 

työtä tehdessä. Haastatellut päälliköt pitivät useamman kerran vuodessa 

lyhyempiä vapaamuotoisempia keskusteluita myyjiensä kanssa. Jokaiselle 

asetettujen tavoitteiden kirjaamisen itselleen ylös muistin avuksi koettiin 

myös auttavan arjessa palautteen antamista kohdennetusti.  

Saatuja tutkimustuloksia tukevat myös Otalan (2008, 288–289) havainnot. 

Hän on samaa mieltä viestinnän ja kommunikoinnin tärkeydestä esimies-

työssä. Hänen mukaansa esimiesten työ on koko ajan enemmän kommuni-

kointia, alaisten, asiakkaiden ja esimiesten kuuntelua sekä keskustelua siitä 

mitä tavoitteita työlle asetetaan ja kuinka ne tavoitteet saavutetaan. Kaksi 

kertaa vuodessa toteutettavat tavoite- ja kehityskeskustelut eivät ole hä-

nenkään mielestään riittävä viestinnän määrä osaamisen kehittämisessä. 

Tärkein dialogi tavoitteiden saavuttamiseksi käydään päivittäisessä vuoro-

vaikutuksessa ja koetun reflektoinnilla.  

Esimiehen tulisi innostaa henkilökuntaansa reflektoimaan ja kannustaa hei-

tä uusien ajattelumallien luomiseen. Johtamisen tuotoksena voidaan olettaa 

– yksilön oppimis- ja kehittymispotentiaalista riippuen – tapahtuvan merki-

tys- ja tunneperspektiivien muutosta. Jotta näin voi tapahtua, tarvitsee saa-

da vastavuoroista, avointa ja rehellistä, mutta rakentavaa palautetta. Liialli-

nen tai ylikorostunut kiitoksien antaminen saa yleensä aikaan ärtymystä, 

eikä tuota positiivista lopputulosta. (Kolari, 2010, 181.) Liiallinen palaut-



88 
 

 
 

teenanto ja sen negatiivinen vaikutus palautteen saajan kehittymiselle nousi 

myös tehdyn tutkimuksen aikana esiin. Palautteen antaminen on tärkeää, 

mutta menettää merkityksensä ja sen vaikutus voi pahimmillaan kääntyä 

negatiiviseksi, jos sitä ei ole kohdennettu mielekkäästi sekä suoriutumisen 

laadun että palautteen saajan tuntemusten mukaan.  

Haastatellut esimiehet korostivat sitä, että esimiehen on tärkeää tuntea 

henkilökuntansa ja tietää heidän vahvuutensa sekä kehittämiskohteensa. 

Tätä kautta esimies pystyy töiden organisoinnilla ja tiimin jäsenten vastuut-

tamisella nostamaan koko henkilökuntansa tieto-taitoa ja saavuttamaan sitä 

kautta parempia tuloksia. Tutkimuskirjallisuudessa esimiestä, joka osallis-

taa ja vastuuttaa henkilökuntaansa, kutsutaan usein valmentavaksi esimie-

heksi. Valmentajan tavoite on voimaannuttaa alaiset osallistumaan enem-

män ja tuottavammin kuin perinteisessä kontrolliin perustuvassa johtamis-

mallissa. Tarkoituksena on tarjota apua ja luoda olosuhteet, joissa työnteki-

jä itse keksii ratkaisut ongelmiin. Valmentajan tulisi päästä valmennettavan-

sa tunnetasolle, sillä luottamus ja toisen ihmisen tunteminen on oleellisessa 

roolissa valmennussuhdetta. (Ladyshewsky, 2009, 293–294.) 

Hyödyntämällä osaavampia yksilöitä kehitystyön apuna pystytään myös 

nostamaan osaamista usealla eri tasolla. Neuvominen ja ohjaaminen vah-

vistavat myös perehdyttäjän osaamista. (Kauhanen 2006, 147–152; Hyp-

pänen, 2013, 127.) Jokaisen tiimin jäsenen osaaminen nousi tutkimuksessa 

tärkeäksi seikaksi töiden sujuvuudenkin kannalta. Koko tiimin osaamista 

vahvistettiin usein vastuuttamalla kokeneempia ja osaavampia myyjiä opas-

tamaan muita. Käytössä oli myös työparijärjestelmä, jossa niin sanottu hei-

koin lenkki ja vahvin lenkki työskentelivät työparina samassa vuorossa pi-

demmän ajan. Menetelmä oli koettu erittäin tehokkaaksi vahvistamaan koko 

tiimin osaamista ja nostamaan sitä vaaditulle perustasolle.  

6.3 OPPIMISEEN KANNUSTAMINEN 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, miten luodaan oppimiseen kan-

nustava ilmapiiri. Kysymystä lähestyttiin aikaisemman tutkimuskirjallisuuden 

ja kerätyn aineiston avulla.  
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Työyhteisön ilmapiiri heijastuu kaikkeen tehtävään työhön ja kaikkiin työn-

tekijöihin. Kannustavan ilmapiirin rakentamisen pitäisi olla yksi myymälä-

päällikön ensisijaisimmista työtehtävistä. Tietenkään hän ei voi yksin raken-

taa hyvää ilmapiiriä työyhteisöön, vaan jokainen työyhteisön jäsen on vas-

tuussa ilmapiirin rakentamisesta. Myymäläpäällikön tehtävä on kuitenkin 

tuntea alaisensa ja omata riittävät taidot ja hyvässä suhteessa tunneälyä, 

jotta hän saa oman tiiminsä rakentamaan kannustavaa ilmapiiriä. Myös Co-

leman (2000, 80) painottaa tunneälyn tärkeyttä esimiestyön taitovaatimuk-

sissa. Esimiehiltä ja johtajilta vaaditaan taitoja, joita ovat itsetuntemus, kyky 

johtaa itseään, kyky tunnistaa muiden tunnetiloja ja sosiaalisia tilanteita se-

kä kyky pystyä vaikuttamaan muihin ihmisiin. Näistä ominaisuuksista muo-

dostuu tunneäly, joka mahdollistaa nykypäivän johtajan ja esimiehen itsen-

sä ja sosiaalisten verkostojensa johtamisen tehokkaasti sekä toimii alusta-

na taidoille, joilla esimies mahdollistaa henkilökuntansa oppimisen. Esimie-

hen työssä menestymiseen vaikuttavista tekijöistä 80 % on kytköksissä 

tunneälyyn. 

 

Tuottava huumori ja aktiivinen vilpitön viestintä auttavat myös oppimiseen 

ja muutokseen kannustavan ilmapiirin luomisessa. Työyhteisössä tuloksel-

linen huumori lisää sosiaalista kanssakäymistä, vähentää stressiä ja auttaa 

rakentamaan yhteisöllisyyttä. (Salem, 2008, 341.) Tämä tuottoisan huumo-

rin käsite nousi myös tehdyistä haastatteluista esiin. Päällikön tehtävänä on 

kannustaa myyjiä olemaan avoimia ja aktiivisia. Vaikka kyseessä on aina 

työtehtävät, on sallittua ja toivottavaakin tehdä työtä iloisella mielellä yh-

dessä toisten kanssa.   

Tämänkin osion kohdalla aineistosta näkyi se, että moni myymäläpäällikkö 

painottaa myyjien mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun ja vastuun 

antamista niin myymälän työtehtävistä kuin myös myymäläpäällikön omista 

työtehtävistä. Lisäksi painotettiin riittävän ajan varaamista annettujen tehtä-

vien hoitamiselle. Myös esimiehen oma esimerkki vaikuttaa merkittävästi 

ilmapiirin rakentumiseen. Kun esimies antaa palautetta ja on aktiivinen 

työssään sekä viestii tavoitteista myös niistä, joita hänelle itselleen on an-
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nettu, toimii hän suunnannäyttäjänä kaikessa toiminnassa. Ellinger, Wat-

kins & Bostrom (1999, 106, 115) korostavat myös esimiehen roolia ja tuovat 

esille, että kaikilla esimiehen toimilla on osuutensa oikeanlaisen ilmapiirin 

luomisessa. Esimiehet ovat erittäin tärkeässä roolissa henkilöstön kompe-

tenssin kehittämisessä. Esimiehet pystyvät vaikuttamaan osaamisen kehit-

tymiseen antamalla aikaa oppimista edistäviin asioihin, asettamalla ja 

kommunikoimalla odotuksista sekä antamalla palautetta oppimisesta ja työ-

suorituksista. Oppimista mahdollistavalla esimiestyöllä tuetaan oppimiseen 

kannustavan ilmapiirin luomisesta.  (Ellinger, Watkins & Bostrom, 1999, 

106, 115.) 

6.4 OSAAMISEN JOHTAMISEN RAKENTUMINEN 

Tämän pro gradu -tutkielman päätutkimuskysymyksen tavoitteena on selvit-

tää, miten esimiestyön toimilla voidaan lisätä osaamista Alko Oy:n myymä-

läverkostossa. Kun puhutaan osaamisen johtamisesta, on tärkeää muistaa, 

että vastuu itsensä kehittämisestä ja oppimisesta on aina yksilöllä itsellään. 

Organisaation tehtävä on antaa osaamiselle ja oppimiselle suunta, luoda 

käytännön mahdollisuudet ja ruokkia oppimismotivaatiota (Järvensivu, et al. 

2011, 77). Esimiehet ovat vastuussa siitä, että organisaation tavoitteet hen-

kilöstön osaamisen kehittymisestä saavutetaan. (Yarbrough Landry & 

Hearld, 2013, 164). Millä keinoin siis Alko Oy:n myymäläpäälliköt voivat 

antaa oppimiselle suunnan ja luoda mahdollisuuksia sekä ruokkia oppimis-

motivaatiota? 

 

Lähtökohtana tässä pro gradu -tutkielmassa on käytetty Viitalan (2002, 166) 

jäsentämää osaamisen johtamisen -mallia, mutta sitä on muokattu vastaa-

maan paremmin tutkimuksen aineiston perusteella tehtyjä havaintoja lä-

hiesimiesten työskentelystä osaamisen johtajina (kuvio 15). 
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Kuvio 15. Osaamisen johtamisen kehä, mukaillen Viitalaa 2002, 2004. 

Tutkimusaineostosta nousi esiin, että osaamisen kehittämisen keskiössä on 

esimiehen oma esimerkki ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Ne ovat osa-

na kaikkea toimintaan ja niitä on hyvin vaikea irrottaa omaksi ulottuvuudek-

seen osaamisen johtamisessa. Esimiehen toimenkuvaan kuuluu toimia roo-

limallina myös osaamisen kehittämisen kentässä. Hänen kehittäessään 

omaa ammattitaitoaan antaa hän positiivisen toiminnan mallin henkilökun-

nalleen. Myös Ellinger, Watkins & Bostrom (1999, 106, 115) nostavat esiin 

esimiehen toiminnan merkityksen henkilökuntansa roolimallina. Jos esimies 

on omassa toiminnassaan reflektiivinen ja kehittää itseään ja työtään, hän 

välittää työskentelyllään yrityksen arvostavan näitä seikkoja työntekijöis-

sään (Isaac et a. 2001). 

Esimiehen omalla esimerkillä on myös suuri vaikutus siihen, minkälainen 

ilmapiiri työyhteisössä on. Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot tukevat 

aikaisempaa kirjallisuutta esimiehestä ilmapiirin rakentajana. Viitala (2002, 

162–163,191) tuo esiin henkilökunnan luottamuksen muodostumisen ja 

oma esimerkki  

kannustava 
ilmapiiri 

oppimisen 
suuntaminen 

tavoitteiden 
määrittely 

keskustellen 

oppimisen tukeminen 

ajan antaminen 
osallistaminen 

palaute, reflektio 
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työyhteisön ilmapiirin kehittymisen esimiehen toiminnan seurauksena. Esi-

mies joka arvostaa henkilökuntaansa ja ottaa heidän mielipiteensä huomi-

oon toiminnan kehittämisessä, edesauttaa oppimista.  

Haastatellut päälliköt suuntaavat henkilökunnan oppimista selkeällä tavoit-

teiden asettamisella. Yhtiön strategiset linjaukset puretaan jokaisen myyjän 

toimenkuvaan sopiviksi. Parhaimman osaamisen tason myymälöiden myy-

mäläpäälliköt toteuttivat myymälöissään lähes kirjaimellisesti Sydänmaala-

kan (2002, 115–117) kuvaamaa mallia tavoitteiden konkretisoinnista. Op-

pimisen suuntaa vahvistetaan tavoitteiden seurannalla ja toiminnan kehit-

tämisellä yhdessä henkilökunnan kanssa.  

Tuloksista selviää, että oppimisprosessia tuetaan antamalla oppijalle aikaa 

ja hänen oppimistyylilleen sopivia välineitä oppimiseen. Tällöin esimiehen 

pitää tuntea henkilökuntansa ja heidän työskentely ja oppimistyylinsä. Osa 

tarvitsee enemmän tukea kuin toiset, ja tämä asia pitää huomioida oppimi-

sen tukemisen prosessissa. Myös osallistaminen on tärkeää, sillä vastuun 

antaminen toiminnan kehittämisessä ja henkilökunnan ideoiden käyttämi-

nen ruokkivat oppimismotivaatiota. Palautteen antaminen oikea-aikaisesti ja 

ajan antaminen reflektointiin tukevat yksilön oppimista. Aikaisempi tutki-

muskirjallisuus tukee näitä aineistosta esiin nousseita tekijöitä. Ladyshews-

ky (2009, 293–294) kuvaa valmentavan johtajuuden perustuvan osallista-

miseen, vastuuttamiseen ja kannustamiseen. Taulukossa 20. on vedetty 

yhteen osaamisen johtamisen aikaisempaa tutkimusta ja aineistosta kerät-

tyjä käytännön toimia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. 
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Taulukko 21. Osaamisen johtamisen teorian ja käytännön toimien yhteys. 

 Oppimisen suuntaa-
minen 
 

Oppimisen tukemi-
nen 
 

Perustan  
rakentaminen  

Käytännön 
toimet 

Yhtiön strategian ja 
myymälän toiminta-
suunnitelman esittely, 
myyjän ja päällikön 
toimenkuvien yhdistä-
minen yhtiön tavoittei-
siin, tavoitteiden yksin-
kertaistaminen ja hen-
kilökohtaistaminen, 
päivittäinen keskuste-
lu, toiminnan suunnit-
telu vastuumyyjien 
kautta. 
 

Tavoite- ja kehitys-
keskustelut, vartti-
keskustelut, päivit-
täinen keskustelu, 
kuuntelu, arvostami-
nen ja yksilöllisyyden 
huomioiminen, ajan 
antaminen, suunni-
telmallisuus työn 
organisoinnissa, 
vastuumyyjien hyö-
dyntäminen, verkko-
koulutusten yhdessä 
tekeminen, kannus-
taminen erilaisiin 
koulutustilaisuuksiin, 
tiimityö, työparit, 
tasotestit.  
 

Varttikeskustelut, pa-
lautteen antaminen 
työtä tehdessä, saman 
työn tekeminen myyji-
en kanssa, myymälä-
työn joustavuuden 
kehittäminen, esimies-
roolin omaksuminen, 
itsensä jatkuva kehit-
täminen. 

Tieteellinen 
keskustelu 

Strategian jalkauttami-
nen 
tavoitteiden asettami-
nen, vision luominen, 
arvojen kirkastaminen. 
 

Mentorointi, valmen-
tava johtajuus, ref-
lektointiin opastami-
nen, oppimistyylien 
tunnistaminen, 70-
20-10 -malli, oppi-
mismenetelmät, op-
piminen prosessina, 
työssäoppimisen 
menetelmät, poisop-
piminen.  
 

Varttikeskustelut, pa-
lautteen antaminen 
työtä tehdessä, saman 
työn tekeminen myyji-
en kanssa, myymälä-
työn joustavuuden 
kehittäminen, esimies-
roolin omaksuminen, 
itsensä jatkuva kehit-
täminen. 

Lähteet Sydänmaalakka, 2012; 
Viitala, 2002, 2004; 
Bass, 1990; Posner, 
2013. 

Cheetham &Chivers, 
1996; Viitala, 2002, 
2004; Smith& Kolb, 
1984; Lombardo & 
Eichinger, 1996; 
Dohmen, 1996; Jär-
vinen & Poikela, 
2001; Kauhanen, 
2006; Hyppänen, 
2013; Rauste-Von 
Wright, Von Wright & 
Soini, 2003. 

Ellinger, Watkins & 
Bostrom, 1999; Viitala, 
2002, 2004; Coleman, 
2000; Isaac, 2001; 
Greenhaus & Calla-
han, 2006; Barnett, 
1995; Otala, 2008; 
Salem, 2008; Juuti, 
1988. 
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6.5 TULOSTEN ARVIOINTIA 

Tutkimuksesta voidaan havaita, että Alko Oy:n esimiesten osaamisen joh-

taminen näyttäisi olevan suhteellisen korkealla tasolla (vrt. Viitala, 2002 & 

2004). Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esimiesten toiminnan eroja eri 

osaamisen tason omaavissa myymälöissä ja muodostaa tätä kautta ym-

märrys osaamisen johtamisen keinoista ja parhaista käytänteistä.  

Aineistosta oli havaittavissa eroavaisuuksia osaamisluokkien välillä ja esiin 

nousseet osaamisen johtamisen keinot vaikuttaisivat saavan tukea aikai-

semmasta tehdystä tieteellisestä tutkimuksesta. Tulokset lisäävät ymmär-

rystä siitä, mitkä ovat lähiesimiehen keinoja oman henkilökuntansa osaami-

sen kehittämiseksi. Taustamuuttujien ja selitettävien muuttujien välinen yh-

teys jäi tutkimuksessa suuntaa antavaksi. Aineisto ei avannut selkeästi 

taustamuuttujien merkitystä vastaajien kokemuksiin osaamisen johtamisen 

keinoista, ja tästä syystä saadun tiedon painoarvo on tutkimuksellisesti vä-

häinen. Tutkimus ei myöskään pystynyt osoittamaan korrelaatiota osaami-

sen johtamisen keinojen ja asiakastyytyväisyyden välillä. Tähän oletettavasi 

vaikutti kerätyn aineiston sopimattomuus korrelaation mittaamiseen, jos-

kaan korrelaation selvittäminen ei ollut tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus. 

Korrelaation selvittäminen voisikin olla kiintoisa jatkotutkimuksen aihe tule-

vaisuudessa.  

6.6 TULOSTEN ANTI CASE-ORGANISAATIOLLE 

Käytännön haasteena johtamisen johtamisessa tulee yleensä esiin se,  mi-

ten voidaan vaikuttaa johtajien ja esimiesten osaamisen johtamisen kyvyk-

kyyteen. Tutkimuksen tulokset antavat case-organisaatiolle viitteitä siitä, 

mitkä osa-alueet heidän esimiestensä työssä vaativat kehittämistä. Eniten 

kehittämistä vaativat osa-alueet löytyivät myymälän toiminnan yhteisen ke-

hittämisen ja myyjien vastuuttamisen alueelta ja myyjien ammattitaidon ke-

hittämisen edellyttämisestä sekä aktiivisesta luottamuksellisen ilmapiirin 

rakentamisesta. Esimiehet olivat pääsääntöisesti innostuneita työstään ja 

osasivat jalkauttaa yhtiön tavoitteet hyvin henkilökunnalleen. Ihmisten tun-

teminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen ja tätä kautta luottamuksellisen 
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ilmapiirin luominen ja toiminnan yhdessä kehittäminen on seuraava luonte-

va askel otettavaksi osaamisen johtamisen kehittämisessä case-

organisaatiossa.  

Esimiehet tarvitsevat tietoa oman ymmärryksensä kehittämiseksi. Osaami-

sen johtamisen sisältö ja tavoitteet pitäisi avata heille keskustelun, koulu-

tuksen ja ohjauksen kautta.  Myyjien vastuuttamisen tärkeyttä olisi hyvä 

korostaa, jotta hyväksi koetun toimintamallin saisi levitettyä koko ketjuun. 

Myymäläpäälliköiden yhteisöllisyyden tukitoimia kannattaisi jatkossa kehit-

tää, jotta he uskaltaisivat jakaa hyviä ideoita ja käytänteitä enemmän. Täl-

löin jokaisen ei omassa toimipisteessään tarvitsisi uudelleen kehittää mallia, 

joka jo toisessa pisteessä on käytössä.  Päivittäisen vuorovaikutuksen 

oleellisuutta kehityskeskusteluita tukevana johtamisen elementtinä olisi 

myös syytä nostaa esiin. Osaamisen johtamisen tärkeyttä kaikkiaan olisi 

hyvä korostaa ja asettaa tavoitteeksi läpi koko organisaation. Johdon tulisi 

määritellä ne asiat, joita esimiesasemassa olevien henkilöiden halutaan 

tekevän johtamistyössään.  
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7 YHTEENVETO 

Tämän päivän esimiehen rooli osaamisen johtajana on erilainen kuin aikai-

semmin. Esimiehiltä vaaditaan työssään uusia taitoja, joita ovat muun mu-

assa itsetuntemus, kyky johtaa itseään, kyky tunnistaa muiden tunnetiloja ja 

sosiaalisia tilanteita sekä kyky pystyä vaikuttamaan muihin ihmisiin. Heidän 

pitää pystyä johtamaan henkilökuntansa osaamista ja sitä kautta parantaa 

organisaatioiden kilpailukykyä. Osaamisen johtamisen toimet voidaan jakaa 

neljään ulottuvuuteen: ”oppimisen suuntaamiseen”, ”oppimisprosessien 

tukemiseen”, ”esimerkillä johtamiseen” ja ”oppimista edistävän ilmapiirin 

luomiseen”. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli esitellä ja analysoida osaami-

sen johtamista sekä tuottaa käytännön suosituksia Alko Oy:n myymälöiden 

lähiesimiehille heidän henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi. Päätut-

kimuskysymyksenä tässä pro gradu -tutkielmassa oli: Miten esimiestyön 

toimilla voidaan lisätä osaamista Alko Oy:n myymäläverkostossa? 

 

Tutkimus toteutettiin vertailevana tapaustutkimuksena Alko Oy:n myymälä-

verkostossa. Tutkimuksessa myymälät jaettiin kerätyn taustadatan perus-

teella keskimääräistä paremman osaamisen ja keskimääräistä heikomman 

osaamisen luokkiin. Myyjiltä kysyttiin heidän kokemuksistaan esimiestensä 

toimista osaamisen johtajina, ja parhaimman osaamisen myymälöiden 

myymäläpäälliköitä haastateltiin saadun tiedon syventämiseksi. Tutkimus-

kysymykseen pyrittiin vastaamaan vertailemalla myyjien antamia arvioita 

myymäläluokkien välillä, analysoimalla haastatteluita ja peilaamalla saatua 

informaatiota aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksen perusteel-

la pystyttiin muodostaman käsitys siitä, mistä osaamisen johtaminen koos-

tuu ja miten paremman ja heikomman osaamisen omaavien myymälöiden 

esimiesten toimet eroavat toisistaan. Tuloksista saatiin myös ymmärrys 

niistä osa-alueista, joita kohdeyrityksen esimiesten toiminnassa pitäisi pyr-

kiä kehittämään. 
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Osaamisen kehittämisen perustan muodostavat esimiehen oma esimerkki 

ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Ne ovat osana kaikkea toimintaa ja niitä 

on hyvin vaikea irrottaa omaksi ulottuvuudekseen osaamisen johtamisessa. 

Esimiehen toimenkuvaan kuuluu toimia roolimallina myös osaamisen kehit-

tämisen kentässä. Esimiehen omalla esimerkillä on myös suuri vaikutus 

siihen, minkälainen ilmapiiri työyhteisössä on. Esimies joka arvostaa henki-

lökuntaansa ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon toiminnan kehittämi-

sessä, edesauttaa oppimista tukevan ilmapiirin rakentumista.  

 

Henkilökunnan oppimista suunnataan selkeällä tavoitteiden asettamisella. 

Yhtiön strategiset linjaukset puretaan jokaisen myyjän toimenkuvaan sopi-

viksi. Oppimisen suuntaa vahvistetaan tavoitteiden seurannalla ja toiminnan 

kehittämisellä yhdessä henkilökunnan kanssa.  

Oppimisprosessia tuetaan antamalla oppijalle aikaa ja hänen oppimistyylil-

leen sopivia välineitä oppimiseen. Tällöin esimiehen pitää tuntea henkilö-

kuntansa ja heidän työskentely- ja oppimistyylinsä. Myyjien osallistaminen 

toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on tärkeää. Vastuun antaminen 

toiminnan kehittämisessä ja henkilökunnan ideoiden huomioiminen ja hyö-

dyntäminen ruokkii oppimismotivaatiota. Palautteen antaminen oikea-

aikaisesti ja ajan antaminen reflektointiin tukee yksilön oppimista.  

 
Tutkimus osoitti myös esimiesten olevan pääsääntöisesti innostuneita työs-

tään ja onnistuvan osaamisen suuntaamisen toimissa hyvin. Kehitettävää 

löytyi oman henkilökunnan mukaan ottamisessa toiminnan suunnitteluun ja 

heidän vastuuttamisessaan myymälän toiminnan kehittämiseen. 
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LIITTEET 

LIITE 1. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY KYSELYLOMAKE 

 
 
K1 Esimieheni kertoo myymälässä Alkon tulevaisuuden suunnitelmista 
K2 Esimieheni selventää mitä Alkon tulevaisuuden suunnitelmat tarkoittavat 
myymälän toiminnassa 
K3 Esimieheni ei keskustele kanssamme asiakkaiden palautteista ja tar-
peista. 
K4 Esimieheni keskustelee kanssamme myymälämme kehityssuunnitelman 
toteutumisesta 
K5 Esimieheni keskustelee kanssamme siitä, millaista osaamista toimenku-
vamme tulevaisuudessa vaatii 
K6 Esimieheni edistää myymälämme yhteistä suunnittelua ja ideointia 
K7 Esimieheni pyrkii edistämään osaamisen ja tiedon jakamista myymäläs-
sämme. 
K8 Esimieheni ei pyri jatkuvasti kehittämään myymälämme toimintaa 
K9 Esimieheni toiminta ei tue virheiden ja ongelmien rakentavaa käsittelyä 
myymälässämme 
K10 Esimieheni pyrkii kehittämään myymälämme ilmapiiriä 
K11 Esimieheni edistää myymälämme luottamuksellista ilmapiiriä, jossa on 
helppo ilmaista avoimesti ajatuksia ja mielipiteitä 
K12 Esimieheni ei ota mielellään vastaan itseään koskevaa palautetta toi-
mintansa kehittämiseksi 
K13 Esimieheni tuntee alaisensa 
K14 Esimieheni kuuntelee ja arvostaa meidän mielipiteitämme ja ajatuksi-
amme 
K15 Esimieheni huolehtii, että jokaisen tiimimme jäsenen osaaminen kehit-
tyy 
K16 Esimies asettaa minulle henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 
K17 Esimieheni ei keskustele kanssani henkilökohtaisten kehittymistavoit-
teiden toteutumisessa 
K18 Esimieheni kanssa käymistä keskusteluista ei ole ollut ammattitaitoni 
kehittymisen kannalta hyötyä 
K19 Esimieheni ei huomaa hyviä suorituksia ja anna niistä myönteistä pa-
lautetta 
K20 Esimiehelläni on oikea näkemys osaamiseni vahvuuksista ja heikkouk-
sista 
K21 Esimieheni edellyttää, että kehitän osaamistani jatkuvasti 
K22 Suunnittelen esimieheni kanssa osaamiseni kehittämisen keinoja 
K23 Esimieheni kehittää omaa osaamistaan 
K24 Esimieheni on innostunut työstään 
K25 Esimieheni sitoutuu itse sovittuihin muutoksiin 
  

 



 
 

 
 

LIITE 2. MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN RYHMÄHAASTATTELUN RUNKO 

 

Teema 1. Osaamisen suuntaaminen 
Ohjailevia kysymyksiä: 
 
Miten te myymälässänne suuntaatte ja ohjaatte myyjien osaamista? 
Miten te olette ottaneet myyjät mukaan toiminnan suunnitteluun?  
Millä tavoin kannustatte? 
Miten tämä on näkynyt myymälässä esimerkiksi viime vuoden aikana, mitä 
tuloksia? 
Mitä jos myymälässä näyttäisi olevan kateissa suunta työltä ja osaamiselta 
kokonaan? Keskitytään siis aivan väärin asioihin, millä lähdette suuntaa-
maan sitä oikeaan suuntaan? 
 
 
Teema 2. Oppimisen tukeminen 
Ohjailevia kysymyksiä: 
 
Miten tuette myyjien osaamista ja oppimista? 
Miten tämä on näkynyt myymälässä esimerkiksi viime vuoden aikana, mitä 
tuloksia? 
Mitä teette jos myymälässä on kaikkiaan todella huono osaamisen taso? 
 
 
Teema 3. Oppimista edistävän ilmapiirin tukeminen 
Ohjailevia kysymyksiä: 
 
Miten luotte myymälässä hyvää ilmapiiriä? 
Miten uskotte sen vaikuttavan oppimiseen? 
Mitä kongreettisia keinoja? Mitä jos myymälässä todella huono ilmapiiri, 
miten lähdette parantamaan? 
Miten tämä on näkynyt myymälässä esimerkiksi viime vuoden aikana, mitä 
tuloksia? 
 
 
Teema 4. Esimerkillä johtaminen 
Ohjailevia kysymyksiä: 
 
Miten kehitätte omaa osaamistanne? 
Miten toimitte esimerkkeinä oman osaamisen kehittämisessä? 
Pyrittekö tietoisesti tekemään niin? 
 
 

 

 



 
 

 
 

LIITE 3. VARIANSSIANALYYSI TAUSTAMUUTTUJAT 

 

 

 

Kehityskeskustelu, k.a. 

Selitettävät K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

Ryhmät :

Käyty 4,07 3,91 1,75 4,04 3,78 3,97 4,03 1,90 1,96 3,92 3,90 2,17 3,91 4,01 3,72 3,88 1,87 2,13 2,01 3,92 3,76 3,50 4,01 4,21 4,16

Ei käyty 4,08 3,92 2,04 4,00 3,50 3,88 4,13 1,88 1,83 4,00 3,42 2,21 3,88 4,00 3,22 4,08 1,75 2,04 1,96 3,67 3,58 3,71 4,17 4,33 3,92

p 0,93 0,97 0,18 0,84 0,17 0,66 0,62 0,91 0,58 0,72 0,03 0,87 0,85 0,96 0,05 0,32 0,56 0,68 0,81 0,18 0,36 0,35 0,43 0,52 0,22

Toimipisteen koko, k.a. 

Selitettävät K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

 alle 5 hlö 4,14 4,03 1,65 4,08 3,68 3,96 4,01 1,79 1,82 3,97 3,75 2,25 3,85 3,94 3,89 4,01 2,19 2,12 1,99 3,89 3,68 3,60 4,09 4,29 4,32

  5-10 hlö 4,04 3,87 1,81 4,00 3,79 3,95 4,04 1,94 2,00 3,91 3,75 2,25 3,92 4,03 3,84 3,86 2,08 2,13 2,00 3,92 3,77 3,49 4,02 4,19 4,09

  yli 10 hlö 4,00 3,88 1,50 4,75 4,13 4,25 4,13 1,75 2,13 4,00 3,12 3,04 4,25 4,13 3,63 3,63 2,58 2,13 2,50 3,63 3,50 3,25 3,25 4,00 3,88

p 0,61 0,31 0,31 0,04 0,38 0,71 0,91 0,43 0,35 0,86 0,04 0,01 0,49 0,66 0,71 0,29 0,09 1,00 0,42 0,64 0,50 0,50 0,04 0,54 0,08

Ikä, k.a.

Selitettävät K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

Ryhmät :

 18-25 vuotta 4,14 3,96 1,71 4,07 3,79 3,88 4,14 1,95 2,11 4,00 3,91 2,32 3,96 4,09 3,88 3,96 1,79 2,04 2,18 3,91 3,86 3,58 4,14 4,25 4,20

26-30 vuotta 4,12 4,06 1,98 4,06 3,82 4,10 4,27 1,71 1,63 4,04 3,69 2,14 3,80 4,08 4,04 3,80 2,06 2,33 2,02 3,94 3,71 3,59 3,92 4,31 4,10

Ikä 31-40 vuotta4,05 3,92 1,86 4,10 3,78 3,95 4,02 1,99 2,08 3,92 3,87 2,19 4,05 3,94 3,87 4,00 1,75 2,13 1,98 3,88 3,77 3,57 4,10 4,21 4,07

 41-50-vuotta 4,14 3,85 2,45 3,92 3,77 3,97 3,98 1,97 1,87 3,91 3,92 2,07 3,88 3,92 3,78 3,79 1,92 2,17 1,96 3,88 3,71 3,43 3,97 4,23 4,15

 51-60 vuotta 3,85 3,78 2,12 4,03 3,67 3,97 3,96 1,72 2,00 3,82 3,86 2,17 3,78 4,10 3,76 3,88 1,85 2,03 1,99 3,96 3,69 3,49 3,99 4,11 4,28

yli 60 vuotta 4,80 4,60 1,83 4,40 4,00 3,40 3,20 2,40 1,80 4,00 4,00 2,40 4,20 4,40 3,80 4,40 1,80 1,80 2,00 3,80 3,60 3,20 3,80 4,40 3,40

p 0,07 0,29 0,05 0,65 0,94 0,70 0,10 0,29 0,18 0,89 0,89 0,87 0,43 0,61 0,67 0,46 0,50 0,63 0,89 0,99 0,90 0,85 0,70 0,90 0,36

Työskentelyaika, k.a. 

Selitettävät K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

Ryhmät :

 0-4 vuotta 4,11 4,04 1,70 4,04 3,71 3,96 4,18 1,86 1,96 3,98 3,86 2,32 3,90 4,05 4,03 3,98 1,75 2,42 1,98 3,90 3,82 3,66 4,14 4,38 4,20

 5-10 vuotta 4,09 3,83 1,79 4,04 3,79 4,00 3,98 1,92 1,91 3,89 3,70 2,18 3,94 3,94 3,68 3,76 1,98 2,48 2,06 3,82 3,67 3,42 3,97 4,14 4,10

11-20 vuotta 4,04 3,87 1,72 3,96 3,79 3,94 4,06 1,90 1,96 3,91 4,12 1,99 3,95 3,96 3,78 3,97 1,77 2,56 1,95 4,03 3,82 3,49 3,99 4,14 4,19

 21-30 vuotta 3,95 3,86 1,86 4,12 3,72 3,93 3,74 1,91 2,02 3,86 3,72 2,14 3,74 4,02 3,81 3,81 1,98 1,90 2,00 3,95 3,81 3,47 3,93 4,21 4,12

 yli 30 vuotta 4,00 3,81 2,13 4,06 4,00 3,88 3,94 2,06 2,00 4,06 4,44 1,88 4,00 4,44 4,13 4,06 1,88 1,70 2,25 3,94 3,13 3,38 3,94 3,88 3,94

p 0,843 0,426 0,543 0,917 0,825 0,983 0,07 0,957 0,982 0,902 0,01 0,288 0,795 0,36 0,03 0,306 0,272 0,09 0,841 0,614 0,03 0,405 0,505 0,108 0,784

Kantamyymälä, k.a. 

Selitettävät muuttujat:K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

Ryhmät :

On 4,052 3,871 1,769 4,028 3,787 4 4,077 1,874 1,941 3,948 3,846 2,15 3,913 4,003 3,6 3,853 1,853 2,094 1,986 3,944 3,748 3,493 4,017 4,199 4,129

Ei 4,112 4,02 1,755 4,051 3,704 3,847 3,918 1,969 1,99 3,867 3,929 2,224 3,908 4,031 3,95 4,02 1,878 2,224 2,082 3,796 3,735 3,582 4,041 4,265 4,194

p 0,545 0,167 0,907 0,821 0,47 0,188 0,133 0,434 0,149 0,507 0,511 0,59 0,969 0,806 0,02 0,133 0,825 0,29 0,447 0,157 0,897 0,47 0,828 0,545 0,558


