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The purpose of this study was to increase the understanding of the phenomenon of Self-

Leadership and to find out what Self-Leadership means to managers in Social and health 

services. Self-Leadership has not been studied sufficiently in Social and health services. The 

aim of this study was to increase information about Self-Leadership and to find out what kind 

of experience Self-Leadership is for managers working in this field. 

 

The data of this study was formed of a literature review and interviews of ten (n=10) Social 

and health service managers. The interview method used was Semi-structured interview. The 

data was analyzed by using Qualitative content analysis. 

 

This Study will help to understand the phenomenon of Self-Leadership and its possibilities 

to be used as a part of Social and health service managers' daily work. This Study establishes 

research of Self-Leadership in Social and health service and opens conceivable perspectives 

to the topic. According to the study, managers associate Self-Leadership as an intensive part 

of their daily work. Self-Leadership consists of one's professional skills and developing one's 

work management. Managers experienced Self-Leadership to occur in their daily work 

through developing their know-how, own personality, motivation to work and managing the 

challenges. 
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Yhteiskuntamme sekä samalla työympäristömme muuttuvat jatkuvasti. Muutos näyttää 

johtavan globaalisti yhtenäisempiin, mutta samalla monimutkaisempiin rakenteisiin. 

Työskentely tietotekniikkaa hyödyntäen ja sen välityksellä lisääntyy kaikissa 

työntekijäryhmissä. Muutosvauhdin kasvaminen ja tiedon määrän lisääntyminen 

vaikeuttavat henkilökohtaista tiedon hallitsemista. Yhteiskunnan ja organisaatioiden ohella 

myös ihmiset muuttuvat. Työntekijät ovat yhä paremmin koulutettuja ja vaativat työltään 

enemmän kuin aiemmin. Nämä muutokset haastavat työskentelytapoja, joihin olemme 

tottuneet ja pakottavat meidät kehittämään myös itseämme työmme ohella. (Manz & Sims 

2001.) 

 

Itsensä johtamisen käsite on peräisin 1980-luvulta. Ilmiötä on ehditty tutkia vasta 

parinkymmenen vuoden ajan. Järjestelmällisiä empiirisiä tutkimuksia on tehty 1990-luvun 

loppupuolelta alkaen. (Neck & Houghton 2006.) Itsensä johtamisen teoreettinen näkökulma 

pohjautuu psykologian teorioihin, erityisesti oppimisen ja käyttäytymispsykologian alueella 

(Manz 1992). Itsensä johtamisen laajempana viitekehyksenä toimivat itsesäätelyn ja 

sosiaalisen kognition teoriat. Itsensä johtaminen on käsitteenä monitulkintainen ja sen 

ymmärtäminen vaatii perehtymistä ilmiöön. (Neck & Manz 2013.) 

 

Itsensä johtamisen tutkimuksesta valtaosa on toteutettu Yhdysvalloissa. Siellä toteutetut 

tutkimukset kuvaavat paikallisten organisaatioiden arvoja ja käytäntöjä. Teorian tueksi 

tarvitaan tutkimusta muista maista ja organisaatiokulttuureista. (Neck & Houghton 2006.) 

Keskeinen kysymys on, vastaako länsimaisessa yksilökeskeisessä kulttuurissa kehitetty 

teoreettinen malli erilaisissa kulttuuriympäristöissä kasvaneiden ihmisten käsitystä 

itsejohtajuudesta. (Alves ym. 2006).  Suomalaista tutkimusta itsejohtajuudesta on olemassa 

vähän. Aiheeseen liittyvää tutkimusta terveydenhuollon näkökulmasta löytyy niukasti. 
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Suomessa ollaan valmistautumassa Sipilän hallituksen suunnittelemaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon (SOTE) palvelujärjestelmä uudistukseen. Tämän hankkeen tarkoitus on 

terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus tulee muuttamaan koko 

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintakenttää valmistuessaan. (Hallituksen 

julkaisusarja 2015.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ja analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon 

esimiesten näkemyksiä itsensä johtamisesta osana heidän käytännön työtään. Tutkimuksen 

tavoitteena on lisätä ymmärrystä alalla toimivien esimiesten tavoista pyrkiä tehokkaaseen 

työskentelyyn ja lisätä tietoa siitä, kuinka he motivoivat itseään työssään. Tutkimus pyrkii 

samalla selvittämään, liittävätkö suomalaisessa työkulttuurissa toimivat sosiaali- ja 

terveysalan esimiehet itsensä johtamiseen kirjallisuudessa esiintyvien teorioiden kaltaisia 

piirteitä ja käyttävätkö he teorioissa kuvatun kaltaisia keinoja itsensä johtamiseen. 

 

Tutkimustehtävä: 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisena ilmiönä itsensä johtaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon esimiesten työssä näyttäytyy. 
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2 ITSENSÄ JOHTAMINEN 

 

Itsensä johtaminen on vaikuttamisen prosessi, joka suuntautuu yksilöön itseensä. Prosessin 

tarkoituksena on pyrkiä tietoisesti ohjaamaan omaa toimintaansa (Manz 1992). 

Itsejohtajuudessa on kyse erilaisten taitojen valikoiman hallitsemisesta tietoisuuden, 

tunteiden ja motivaation alueella. Näitä taitoja käyttämällä henkilö pyrkii vaikuttamaan ja 

hallitsemaan omaa käyttäytymistään. (Furtner ym. 2013, Neck & Manz 2013.) Itsensä 

johtaminen alkaa siitä, että yksilö tulee tietoiseksi itsestään ja omista 

vaikuttamismahdollisuuksistaan. Itsensä johtamiseen on käytössä monenlaisia keinoja, jotka 

yksilön on ensin opittava, jotta hän voi niiden avulla menestyksekkäästi parantaa 

tehokkuuttaan. (Neck & Manz 2013.) Itsensä johtaminen ei teoreettisena ilmiönä ole 

kovinkaan yksiselitteisesti rajautuva, vaan sitä voidaan lähestyä hyvinkin erilaisista 

näkökulmista. Tarkastelua tehdessä onkin syytä ottaa huomioon se konteksti, jossa itsensä 

johtamisen ilmiötä tutkitaan. Mahdollisia lähestymistapoja ovat muun muassa psykologia, 

lääketiede, filosofia tai luonnontieteet. (Sydänmaanlakka 2008.)  

 

Itsensä johtamista voidaan verrata tunneälyyn. Tunneälyssä on kyse henkilön kyvystä tulla 

toimeen itsensä kanssa. Tunneälyn keskeisiä osa-alueita ovat itsetuntemus, itsehallinta, 

motivoituminen, empatia ja sosiaaliset kyvyt. Tunneälyn avulla on mahdollista pyrkiä 

kehittämään itseään esimerkiksi paremmaksi työntekijäksi. (Goleman 1995, 2001.) 

Voimaannuttaminen on yhteydessä itsensä johtamiseen. Voimaannuttaminen tarkoittaa 

yksilöstä itsestään lähtevää valtuuttamista ja voiman tunteen kokemista. Voimaannuttaminen 

on oman tietoisuuden kasvua ja itsestään tietoiseksi tulemista. Voimaantumiseen liittyy 

positiivisuus, hyväksytyksi tulemisen tunne, itseluottamus ja omien päämäärien 

selkiytyminen.  (Sydänmaanlakka 2008.) Itsensä johtamista voidaan pitää myös alaistaitona 

(Manz & Sims 2001). Alaistaidoilla tarkoitetaan työntekijän velvollisuuksia huolehtia 

työpaikan työviihtyvyydestä, resurssien oikeanlaisesta käytöstä, yhteistyöstä ja aktiivisesta 

otteesta työntekemiseen. Työntekijän on asenteellaan ja toiminnallaan tuettava työpaikan 

perustehtävän toteutumista. Nykyajan työyhteisöissä korostuvat yhteistyötaidot, muiden 

huomioonottaminen ja rakentava suhtautuminen omaan työhön. (Paasivaara 2009.) 
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2.1 Itsensä johtamisen teoriaperusta 

 

Itsejohtamisen konsepti on tuotettu kahdesta psykologian teoriasta, sosiaalisen kognition ja 

sisäisen motivaation teorioista (Manz & Sims 1980, Neck & Manz 1992). Sosiaalisen 

kognition teorian keskeinen ajatus on aktiivinen itseensä vaikuttaminen. Yksilö ja ympäristö 

ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa, jossa yksilö ympäristöstä saadun tiedon perusteella 

aktiivisesti vaikuttaa käyttäytymiseensä ja tekee päätöksiä sen mukaan, mitkä ovat 

tietynlaisesta käyttäytymisestä aiheutuvat seuraamukset. Ympäristöstä saadun palautteen 

perusteella yksilö oppii hallitsemaan käyttäytymistään sen mukaan, johtaako se positiiviseen 

vai negatiiviseen tulokseen. (Rogelberg ym. 2012.) Sisäisen motivaation teorian keskeisinä 

ajatuksina ovat luonnolliset palkkiot ja niiden motivoiva vaikutus (Manz 1992). Teoriaan 

liittyy myös yksilön kokemus omasta pätevyydestä ja itsemääräämisen tunteesta (Neck & 

Houghton 2006).  

 

Itsensä johtaminen voidaan rinnastaa itsekontrolliin, jossa on kyse henkilön vapaaehtoisesta 

kiinnostuksesta käyttäytymiseen, joka ei vaihtoehtojen näkökulmasta vaikuta 

todennäköiseltä (Manz & Sims 1980). Itsejohtamisen teoria hahmottuu kuitenkin laajempana 

käsitteenä kuin pelkkä itsekontrolli. Itsejohtaminen tarjoaa laajemman määrän keinoja 

vaikuttaa omaan toimintaansa, se kattaa sisäisen motivaation käsitteen paremmin ja tarjoaa 

vaihtoehtoisia keinoja yksilölle itsensä ohjaamiseen. (Manz 1986.) 

 

Ensimmäinen varsinainen empiirinen tutkimus itsensä johtamisesta tehtiin jo 1980-luvulla. 

Tällöin Manz ja Sims (1987) pyrkivät tutkimaan itsejohtajuutta tiimien kautta. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli tunnistaa ja saada tietoa itseohjautuvan tiimin esimiesten käyttäytymisestä. 

(Manz & Sims 1987.) Seuraava merkittävä tutkimus oli itsensä johtamisen ajatusmallien 

tutkiminen 1990-luvun alussa. Siinä tutkimuskohteena oli itsensä kanssa keskustelu ja 

mielikuvaharjoittelu. (Neck & Manz 1992.) Seuraavaksi itsejohtamisen soveltuvuutta 

käytännön työelämään tutkittiin interventiokoulutuksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin 
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kuinka ajatusmallien hyödyntäminen koulutuksessa vaikuttaa työntekijöiden tunteisiin, 

työtyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. Vertailuryhmänä oli joukko, joka ei saanut vastaavaa 

koulutusta. (Neck & Manz 1996.) Uudemmissa tutkimuksissa ovat painottuneet 

itsejohtamisen kansainvälisyys ja kulttuurisuus. On pyritty selvittämään, miten 

itsejohtamisen teoriaa voidaan soveltaa eri kulttuuriympäristöissä tai millainen 

itsejohtajuuden yhteys on erityyppiseen johtamisajatteluun, kuten jaettuun johtamiseen, 

transaktionaaliseen, transformaaliseen ja laizzes-faire johtamiseen. (Pearce 2004, Furtner 

ym. 2013, Ho & Nesbit 2014.) 

 

2.2 Itsensä johtamisen teoria 

 

Itsensä johtamisen teoria koostuu käytännössä toiminta- ja ajatustasolla tapahtuvien 

strategioiden hallinnasta. Näiden strategioiden tarkoituksena on parantaa henkilökohtaista 

tehokkuutta ja auttaa saavuttamaan omat tavoitteet. Nämä strategiat tähtäävät 

käyttäytymisen, ajattelun ja tunteiden hallintaan. Näiden prosessien avulla yksilö pyrkii 

vaikuttamaan itseensä, eli toisin sanoen johtamaan itse itseään. Itsejohtajuutta voidaan 

omalla tavallaan pitää myös jalostuneena alaistaitona ja se auttaa myös vastaamaan 

voimaannuttamisen haasteisiin. (Manz & Sims 2001.) 

 

Itsensä johtamiseen henkilön luonnollisena ominaisuutena vaikuttavat esimerkiksi 

yksilölliset ominaisuudet, perhetausta, koulutus, ammatti ja sosiaalinen ympäristö. Jokainen 

henkilö kuitenkin omalla tavallaan johtaa itseään -toiset vain ovat siinä luonnostaan 

tehokkaampia. Itsensä johtaminen on harjoiteltavissa oleva taito. Jokaisella on kyky oppia 

vaadittavat taidot tulla tehokkaaksi itsensä johtajaksi. Yhteiskuntamme monet instituutiot 

eivät kannusta itsensä johtamisen harjoittamiseen, vaan enemmänkin riippuvuuteen muista. 

Yksilöt oppivat tulemaan riippuvaisiksi johtohahmoista, jotka tekevät päätöksiä heidän 

puolestaan. Lisäksi useimmilla henkilöillä ei ole työssään tai yksityiselämässään luontevaa 

mahdollisuutta oppia itsensä johtamista.  (Manz & Sims 2001.) Itsensä johtamisen 

oppimisessa on kyse ihmisen omasta halusta ja motivaatiosta oppia itsejohtajaksi. Itseään ei 
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johdeta pelkästään työelämää varten, vaan itsensä johtaminen tulisi tapahtua itseä ja omaa 

kehitystä silmällä pitäen. Itsejohtajuus on pitkäjänteinen prosessi, jonka perimmäisenä 

tarkoituksena on oman elämän kokonaisvaltainen hallinta. Ihmisen on ensin luotava järjestys 

sisäiseen maailmaansa, jotta hän voi löytää järjestystä ulkoisesta maailmasta. 

(Sydänmaanlakka 2008.) 

 

Itsensä johtaminen on prosessi, jossa yksilö kohdistaa huomion omaan toimintaansa. Itsensä 

johtamisen tarkoituksena on hallita omaa käyttäytymistä ja vaikuttaa motivaatioon suorittaa 

erilaisia tehtäviä. Itsensä johtamisen strategiat keskittyvät käyttäytymisen, tunteiden ja 

kognition hallintaan. (Manz & Sims 2001, Neck & Houghton 2006.) Vaikuttamalla omaan 

käyttäytymiseensä henkilö pyrkii suoriutumaan tehokkaammin tehtävistään. Nämä tehtävät 

voivat olla luonnostaan miellyttäviä ja motivoivia, tai vaihtoehtoisesti suoriutumaan 

tehokkaammin epämiellyttävistä tehtävistä, jotka on suoritettava joka tapauksessa. 

(Hauschildt & Konradt 2012, Neck & Manz 2013.) 

 

Ulkoapäin suunnatulla ohjauksella ja palkkioilla on rajallinen vaikutus yksilön 

käyttäytymiseen, mikäli yksilön sisäinen tahtotila on vastakkainen niihin nähden (Manz & 

Sims 2001). Ulkoinen maailma vaikuttaa kuitenkin meihin jatkuvasti. Erilaiset lait, säännöt 

ja käytännöt rajoittavat käyttäytymistämme päivittäin. Tehtäviä suorittaessa saamme 

kuitenkin usein itse valita, kuinka työ tehdään. Kukaan ei myöskään voi vaikuttaa siihen, 

mitä ja miten ajattelemme työskennellessämme. Itsensä johtamisen avulla voimme vaikuttaa 

omaan toimintaamme ja lisätä motivaatiota erilaisten tehtävien suorittamiseksi. (Manz 1992.) 

 

Itsensä johtamisen strategioita ovat käyttäytymiseen keskittyvät strategiat, luonnollisen 

palkitsemisen strategiat ja tulkinnallisen ajatusmallin strategiat (Prussia ym. 1998, Furtner 

ym. 2013). Jokainen näistä itsensä johtamisen strategiasta käsittää joukon erityisiä keinoja, 

joilla yksilö voi vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä (Furtner ym. 2013). 
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2.2.1 Käyttäytymisstrategiat 

 

Käyttäytymisstrategiat auttavat vaikeiden ja mahdollisesti epämiellyttävien tehtävien 

suorittamisessa (Manz & Sims 1989). Niiden tarkoituksena on voimistaa positiivista ja 

tehokasta käyttäytymistä, joka johtaa tuloksellisuuteen, sekä vähentää tehotonta 

käyttäytymistä (Neck & Houghton 2006). Käyttäytymiseen keskittyvät strategiat kattavat itse 

asetetut tavoitteet, vihjeiden hallinnan, harjoittelun, itsetarkkailun, henkilökohtaiset 

palkinnot ja henkilökohtaiset rangaistukset (Neck & Manz 2013). Käyttäytymisstrategian 

henkilökohtaisten rangaistusten sijasta tulisi mieluummin käyttää itsekorjaavaa palautetta 

(Manz & Sims 2001). 

 

Tavoitteet ovat tärkeä osa onnistunutta itsensä johtamista. Tavoitteita asettamalla luodaan 

suuntaa omalle työlle ja asetetaan tehtäviä tärkeysjärjestykseen. Asetetut tavoitteet voivat 

koskea välittömästi toteutettavia työtehtäviä, tai ne voivat olla kauaskantoisia työuraa 

koskevia tavoitteita. Tehokkaat tavoitteet ovat haastavia, mutta toteuttamiskelpoisia ja 

selkeitä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi sähköpostin käytön rajoittaminen tiettyyn 

aikamäärään työpäivästä, tietyn asiakaskontaktimäärän saavuttaminen myyntityössä 

päivittäin tai tutkinnon hankkiminen työnohessa iltaopiskeluna. (Neck & Manz 2013.) 

 

Hallitsemalla työympäristömme vihjeitä voimme lisätä rakentavaa aktiivisuutta ja vähentää 

häiriötekijöitä. Eräs merkittävä työympäristön motivoiva vihje ovat henkilökohtaiset 

kanssakäymiset työyhteisössä. Lisääntyvä työskentely tietotekniikan välityksellä saattaa 

joissain tapauksissa vähentää työympäristömme motivoivia vihjeitä.  Esimerkiksi työtoverit 

voivat olla sekä työntekoon kannustava, että sitä häiritsevä tekijä. Työtovereilta voimme 

saada tärkeää tietoa työhömme liittyen ja samalla he olemassaolollaan muistuttavat työn 

etenemisen tärkeydestä. Toisaalta työtoverit voivat häiritä työntekoa keskeyttämällä työsi 

toistuvasti. (Manz & Sims 2001.) 
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Harjoitteleminen on luonnollinen tapa parantaa suoritustaan urheilussa. Samalla tavalla 

itsensä johtaja voi harjoittelemalla parantaa suorituskykyään työelämässä. Ajatustasolla 

tehtävien läpikäyminen tai harjoitteleminen ennen varsinaista tapahtumaa voi parantaa 

lopullista suoritusta. Yksinkertaisesti esityksen läpikäyminen, harjoittelu tai 

puhelinkeskustelun mahdollisen kulun pohtiminen etukäteen voivat parantaa varsinaista 

suoritusta. (Neck & Houghton 2006.) 

 

Itsetarkkailu on keskeinen itsensä johtamisen tiedonkeruumenetelmä. Tarkkailemalla 

itseämme voimme saada vihjeitä siitä, mitä on muutettava tai kuinka jatkossa toimia 

tehokkaammin. Käyttäytymisen ylös kirjaaminen auttaa ymmärtämään, mikä johtaa 

tietynlaiseen toimintaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka usein se toistuu. Oman toiminnan 

ongelmakohtien tunnistaminen ja epätoivottavan käyttäytymisen tarkkailu, tarvittaessa ylös 

kirjaamalla, antaa arvokasta tietoa käyttäytymisestä, jonka jälkeen tehotonta toimintaa on 

helpompi kontrolloida. (Manz & Sims 2001.) 

 

Sillä, mitä tekemistämme tehtävistä saamme vastineeksi, on merkittävä vaikutus 

motivaatioomme ja tuleviin päätöksiimme aktiivisuuden suhteen. Yleensä huomio kiinnittyy 

palkkioihin, joita saamme organisaatioilta. Itsensä palkitseminen voi olla yhtä tärkeää kuin 

ulkoiset palkkiot. Se voi kannustaa vaikeiden tai epämiellyttävien tehtävien suorittamiseen. 

Palkkiot voivat olla luonteeltaan konkreettisia ja fyysisiä, mutta myös yksityisesti itselle 

annetut henkiset palkkiot toimivat tärkeinä motivaation lähteinä. (Neck & Manz 2013.) 

 

Itselleen palautteen antaminen voi toimia myös, mutta palautteen on oltava rakentavaa. 

Rangaistustyyppinen palaute ei yleensä ole motivoivaa ja liiallinen itseensä kohdistuva 

negatiivinen rankaiseminen voi johtaa itsetunto-ongelmiin tai jopa masennukseen. Palautteen 

on oltava perusteltua ja tähdättävä toiminnan kehittämiseen positiivisella tavalla. (Manz & 

Sims 2001.) 
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2.2.2 Luonnollisen palkitsemisen strategia 

 

Luonnollisen palkitsemisen kautta pyritään tuomaan esiin työtehtävän kannalta positiivisia 

elementtejä ja vähentämään negatiivisia assosiaatioita. Luonnollisen palkitsemisen 

menetelmät voivat liittyä työtehtävään, työyhteisöön, organisaatioon tai asiakkaisiin. 

(Houghton & Neck 2002, Marques-Quinteiro & Curral 2012.) Työskentelyn lisääntyessä 

verkon välityksellä, kasvokkain tapahtuvat kontaktit voivat vähentyä. Työyhteisön fyysisen 

läsnäolon puute voi olla työmotivaatiota heikentävä tekijä. Henkilön, joka työskentelee yksin 

näyttöpäätteen ääressä, voi olla hankala motivoitua työhönsä, etenkin mikäli edessä on 

epämiellyttävä tehtävä. (Manz & Sims 2001.) 

 

Palkitseminen voidaan jakaa kahteen ryhmään. Näkyvimmän ja helpoimmin havaittavan 

ryhmän muodostavat ulkoiset palkkiot. Tämä kattaa esimerkiksi palkan, vapaa-ajan, lomat, 

ylennyksen, palkkiot ja bonukset sekä toisilta saadun kehumisen. Toisen palkitsemisryhmän 

muodostavat luonnolliset palkkiot. Tämä palkitsemismuoto on vähemmän tunnettu ja 

tunnistettu menetelmä. Luonnollisen palkitsemisen kannustimet ovat tehtävässä 

sisäänrakennettuina, eikä niitä voi erottaa itse suorituksesta. Luonnollinen palkitseminen 

tapahtuu automaattisesti tehtävän yhteydessä. Esimerkiksi henkilö, joka pitää sanomalehden 

lukemisesta, suorittaa lehteä lukiessaan tehtävää, joka sisältää luonnollisen palkitsemisen. 

(Manz & Sims 1989, Manz & Sims 2001.) Tehtävät, jotka sisältävät luonnollisen 

palkitsemisen, suoritetaan henkilön toimesta ilman erillisiä ulkoisia tai sisäisiä motivaation 

lähteitä. Luonnollisten palkkioiden olemassaoloa tai merkitystä on hankalaa havaita. 

Molemmat palkitsemisen muodot voivat esiintyä myös yhtä aikaa samassa tehtävässä. (Manz 

1992.) 

 

Työtehtävästä voidaan erottaa kolme tekijää, jotka vaikuttavat sen luonnollisen 

palkitsevuuden määrään. Ensinnäkin tehtävän on suorittajan kannalta herätettävä hänessä 

pätevyyden tunteen. Ihminen suorittaa mielellään tehtäviä, jotka hän tuntee hallitsevansa. 

Toiseksi tehtävään on liityttävä itsemääräämisen tunnetta. Jokainen tahtoo vaikuttaa itseään 
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koskeviin päätöksiin, päästä esittämään omat ideansa ja olla luova. Kolmanneksi tehtävän on 

oltava suorittajansa kannalta merkityksellinen, ja siihen täytyy liittyä jonkinlainen tarkoitus. 

Kun nämä kaikki tekijät sisältyvät työtehtävään, se koetaan henkilön kannalta palkitsevana. 

(Neck & Manz 2013.) 

 

Itsensä johtamisessa voidaan käyttää kahta luonnollisen palkitsemisen päästrategiaa. 

Ensimmäinen keino on kehittää enemmän mielihyvää tuottavia ja nautinnollisia elementtejä 

annettuihin tehtäviin. (Manz 1992, Neck & Houghton 2006.) Itsensä johtajan on tunnistettava 

tehtävään liittyvät luonnollisen palkitsemisen elementit ja pyrittävä lisäämään niitä 

mahdollisuuksien mukaan (Manz 1992). Toinen päästrategia on keskittää huomiomme 

tehtävän suorittamisesta saatavaan mielihyvään ja pyrkiä vaimentamaan negatiiviset 

tehtävään liittyvät ajatukset (Neck & Houghton 2006). Tehtävän suorittamisesta 

tulevaisuudessa saatavaa ulkoista palkkiota voidaan myös hyödyntää motivoivana tekijänä 

(Manz 1992).  

 

Itse työtehtävän sisällön lisäksi luonnollisen palkitsemisen keinoa voidaan etsiä myös 

työympäristöstä. Työn fyysinen toteuttaminen tapahtuu yleensä tietyissä olosuhteissa. Näitä 

olosuhteita muuttamalla voidaan pyrkiä lisäämään työn palkitsevuutta ja sitä kautta 

lisäämään tehokkuutta. Työn ajoitus on keskeinen tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Mikäli 

mahdollista, työ tulee ajoittaa tuottavimpaan ajankohtaan vuorokaudessa. (Manz & Sims 

2001.) 

 

2.2.3 Tulkinnallisen ajatusmallin strategia 

 

Itsensä johtamisen eräs tehokas keino on vaikuttaa henkilökohtaiseen ajattelumalliin. Sen 

sijaan, että yritettäisiin vaikuttaa omaan käyttäytymiseen tai fyysiseen työympäristöön, 

henkilö pyrkii muokkaamaan ajattelutapaansa työstä. Tämä tarkoittaa työn 

uudelleensuunnittelua ajatustasolla. Mikä tahansa työtehtävä sisältää sekä miellyttäviä, että 

epämiellyttäviä ominaisuuksia. Työtä tehdessä voi yhdistää työhön erilaisen määrän näitä 
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motivaatiota heikentäviä tai lisääviä tekijöitä. Epämiellyttäviä tekijöitä ovat esimerkiksi 

kiire, väsymys tai epävarmuus. Nämä yhdistettynä työtehtävään antavat itse tehtävälle 

epämiellyttävän leiman. Tehtävän suorittamisen motivaatiota lisääviä tekijöitä taas voivat 

olla esimerkiksi haasteellisuus, oppimismahdollisuudet ja vaihtelu. (Manz 1986.) 

 

Itsejohtamisen menetelmä ajatustasolla on pyrkiä rakentavasti hallitsemaan omia 

ajattelutapojaan. Tietyistä ajattelumalleista tulee tapoja samalla tavalla kuin luomme 

itsellemme tietynlaisia käyttäytymismalleja, jotka toistuvat toiminnassamme. Itsejohtamisen 

tavoitteena on omien ajattelumallien ja -tapojen hallitseminen. Ajatusmalleja hallitsemalla 

voidaan lisätä tehokkuutta työssä. Näitä kognitiivisia ajatustasolla harjoitettavia taitoja ovat 

uskomukset, kuvitellut kokemukset ja itsepuhelu. (Manz & Sims 2001.) 

 

Itsejohtamisen kannalta keskeinen tekijä on usko omasta kyvystä suoriutua tehtävästä. 

Henkilön usko omaan kykyynsä onnistua on itseensä vaikuttamista. Positiivinen itseensä 

vaikuttaminen eli usko onnistumiseen lisää tehtävästä suoriutumisen todennäköisyyttä. 

Vastavuoroisesti, mikäli usko epäonnistumisesta on suurempi, todennäköisyys 

onnistumiseen laskee. Uskomukset, ja niiden vaikutus toimintaamme, ovat usein hankalasti 

havaittavissa ja muutettavissa. Ensimmäinen askel itsensä johtamiseen uskomusten osalta on 

niiden tunnistaminen ja koetteleminen. (Neck & Manz 2013.) 

 

Kuvitellut kokemukset ovat eräänlainen tapa valmistautua tehtävään. Voimme mielessämme 

luoda erilaisia kuviteltuja kokemuksia ja luommekin niitä automaattisesti. Kuvitteelliset 

kokemukset voivat heijastua myös myöhempään toimintaamme, joten niissä onnistuminen 

tai epäonnistuminen ei ole yhdentekevää. (Manz & Sims 2001.) Visualisaatio on urheilussa 

käytetty menetelmä, jossa urheilija käy suorituksen mielessään lävitse ennen varsinaista 

fyysistä suorittamista. Psykologiassa mielikuvaharjoittelun määritellään olevan ajatustasolla 

tapahtuva kokemuksen luominen tai kokeminen ilman varsinaista fyysistä aktiviteettia. 

(Neck & Manz 1992, Manz & Sims 2001.) Positiivinen mielikuvaharjoittelu näyttää olevan 

yhteydessä parempaan suoriutumiseen varsinaisessa harjoittelua seuraavassa toiminnassa. 
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Tämä koskee sekä urheilusuorituksia, että myös muunlaista harjoittelua, kuten esimerkiksi 

ennen esiintymistilannetta tapahtuvaa mielikuvaharjoittelua. (Neck & Manz 1992.) 

 

Itsensä kanssa keskustelua tapahtuu jatkuvasti, usein tiedostamattamme. Toisten ihmisten 

kanssa keskustellessamme asettelemme sanamme usein varovaisesti. Se, miten 

keskustelemme itsemme kanssa, jää monilta huomiotta. Yksilö voi pyrkiä rakentavaan 

keskusteluun myös itsensä kanssa osana itsejohtajuutta. (Manz & Sims 2001.) Itsensä kanssa 

keskustelun voidaan määritellä olevan se, mitä muilta piilossa kerromme itsellemme (Neck 

& Manz 1992). Itsensä kanssa keskustelu voi olla tyypiltään rakentavaa tai vajavaista. 

Rakentavalle keskustelulle tyypillistä on itseanalyysi, perustellut uskomukset ja rohkaiseva 

asenne. Vajavainen itsepuhelu taas korostaa tehtävän kannalta negatiivisia näkökulmia ja 

korostaa tehtävän suorittamisen esteitä. (Rogelberg ym. 2013.) 

 

2.3 Kriittinen näkökulma itsensä johtamiseen 

 

Itsejohtamisen teoriaan on kohdistunut lisääntyvän mielenkiinnon ohella myös kritiikkiä. 

Eräänä ongelmakohtana teoriassa on vuosien kuluessa ollut empiirisen tutkimusaineiston 

puuttuminen. Itsejohtamisesta on tehty runsaasti tutkimusta, mutta tähän mennessä toteutetut 

tutkimukset ovat pääsääntöisesti olleet konseptuaalisia ilman merkittävää empiiristä osuutta. 

(Houghton & Neck 2002.) Eräs tutkimustyötä hidastava tekijä on ollut itsensä johtamisen 

validin mittausvälineen kehityksen hitaus. Mittausvälinettä teorian tueksi on kehitelty jo 

1990-luvun alkupuolelta Manzin ja Simsin sekä muiden tutkijoiden toimesta. 

Mittausvälineiden eri versiot ovat kuitenkin osoittautuneet epäluotettaviksi muun muassa 

mittarin sisäisen validiteetin osalta. (Neck & Houghton 2006.) 

 

Itsensä johtamisen taustalla vaikuttavat sosiaalisen oppimisen ja sisäisen motivaation teoriat 

(Manz 1992). Merkittävä määrä itsejohtajuuden teorian kritiikistä kohdistuukin juuri 

taustalla vaikuttaviin teorioihin ja itsejohtajuuden erottumiseen näistä teorioista. 

Arvostelijoiden mukaan itsejohtajuus ei erotu riittävästi näistä klassisista teorioista ja on 
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jossain määrin tarpeeton. Toisaalta itsejohtajuutta on pidetty vain aiempien teorioiden 

uudelleenpakkaamisena. Itsensä johtamisen -teoriaa tukevien tutkijoiden mukaan kyse on 

kuitenkin enemmän normatiivisesta mallista kuin kuvaavasta tai deduktiivisesta teoriasta. 

Normatiivinen teoria on ohjaileva ja korostaa sitä, kuinka jokin asia tulisi tehdä. 

Deduktiivinen tai kuvaileva teoria taas pyrkii selittämään jonkin ilmiön perusolemusta, 

muttei yleensä ota kantaa siihen, kuinka ilmiötä tulisi käytännön tasolla käsitellä. (Neck & 

Houghton 2006.) 

 

2.4 Itsejohtajuuden tutkimus ja kirjallisuus Suomessa 

 

Suomalaista kirjallisuutta itsensä johtamisesta löytyy runsaasti. Kirjallisuus on tyypiltään 

enemmän yleiseen elämänhallintaan liittyvää itsensä johtamista kuin tässä tutkielmassa 

käsiteltävänä oleva itsensä johtamisen teoria. Varsinaista aiemmin esiteltyä itsensä 

johtamisen teoriaa käsittelevää kirjallisuutta löytyy suhteellisen vähän. Miettinen ja muut 

(2000) lähestyvät teoksessa Itsensä johtaminen sosiaali- ja terveysalalla aihetta 

hoitohenkilökunnan ammatillisen kasvun näkökulmasta. Teoksessa itsensä johtaminen 

nähdään keskeisenä työntekijöitä motivoivana ja suorituksia parantava keinona. (Miettinen 

ym. 2000.) Nousiainen (2000) kuvaa itsensä johtamisen olevan omien voimavarojen ja 

osaamisen tunnistamista, sekä näiden kehittämistä suhteessa oman työtehtävän vaatimuksiin. 

Oman työtehtävän keskeiset vaatimukset on tunnistettava ja oman osaamisensa rajat 

tiedettävä, jotta voi vastuullisesti toimia yhteistyössä muun työyhteisön kanssa. (Nousiainen 

2000.) 

 

Paasivaaran (2009) mukaan itsejohtajuus on omasta työkyvystä, jaksamisesta, motivaatiosta 

sekä omasta osaamisesta ja jatkuvasta kehittymisestä huolehtimista. Itsejohtajuuteen liittyy 

kolme keskeistä elementtiä: itsetuntemus, tavoitteellinen ammatillinen kehitys ja tunnustettu 

ammattilaisen identiteetti. (Paasivaara 2009.) Nikkilä ja Paasivaara (2007) katsovat 

itsejohtajuuden kuuluvan osaksi johtajan arkea. Tällöin johtaja tunnistaa omat rajansa, 

analysoi omaa johtamistoimintaansa ja kykenee parantamaan sitä. (Nikkilä & Paasivaara 
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2007.) Itsejohtajuus on johtajan kokemus siitä, että hän hallitsee oman työnsä ja kykenee 

itseensä vaikuttamalla parantamaan johtamistaan. Itsejohtajuus on kyky selviytyä 

odotuksista ja paineista, joita nykyajan työelämä johtajalla asettaa. (Paasivaara 2010.) 

 

Perttulan (2012) lähestymistapa itsensä johtamiseen tapahtuu johtamisen psykologian kautta. 

Hänen mukaansa itsensä johtaminen on oman ihmiskäsityksensä ymmärrettäväksi tekemistä 

ja tätä kautta omaa toimintaansa muita ihmisiä kohtaan voi alkaa ymmärtämään ja 

kontrolloida. Itsensä johtamisen syvin olemus on itsen muokkaaminen objektina. Tavoitteena 

on muokata omia käsityksiä itsestään ja tavoistaan toimia. Itsensä johtamisen tulisi tähdätä 

inhimillisen hyvän aikaansaamiseen ympäröivään todellisuuteen. (Perttula 2012.) 

 

Sydänmaanlakan (2008) näkemys itsensä johtamisesta on laaja ja se ottaa huomioon yksilön 

kaikki elintavat. Tehokas itsensä johtaminen vaatii psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen itsensä 

hallinnan harjoittamisen sekä näillä alueilla kehittymisen. Itsensä johtamista varten on 

tultava tietoiseksi itsestään ja tätä kautta opittava hallitsemaan itseään kokonaisvaltaisesti. 

Tavoitteena on hyvinvointi, johon päästään jatkuvalla itsensä opiskelulla ja omat tavoitteet 

saavuttamalla. (Sydänmaanlakka 2008.) 

 

2.5 Itsejohtajuuden tarve työelämässä 

 

Yhä useammat ihmiset tekevät etätyötä tai työskentelevät itsenäisesti tietotekniikan avulla. 

Maailman kehittyminen monimutkaisempaan suuntaan, jatkuva muutos ja globaali 

yhdentyminen sekä virtuaalinen ja tietopääomaperustainen yritystoiminta vaativat 

uudenlaista johtamisajattelua. Informaatioaikakaudella työntekijöiden henkinen pääoma ja 

sen johtaminen nousevat keskeiseen asemaan. Organisaatioiden rakenteet muuttuvat ja 

työskentely muuttuu projektimaiseksi sekä tiimiperustaiseksi. Työntekijä voi olla 

samanaikaisesti osallisena useissa eri organisaatioiden työryhmissä. Yhteydenpito perustuu 

yhä enemmän internetin kautta tapahtuvaan tiedonvälitykseen. (Manz & Sims 2001.) 

Sähköiset tietojärjestelmät ovat muuttaneet työskentelyä. Nyt tietoa on saatavilla nopeasti 



15 

 

lähes mittaamaton määrä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedon erityispiirteinä voidaan pitää 

laajuutta, monimuotoisuutta, säilytettävyyttä, arkaluontoisuutta ja käyttäjien lukuisuutta. 

Johtamisen kannalta hallittava tietomäärä on erityisen laaja. Keskeistä onkin, kuinka kaiken 

informaation joukosta kykenee poimimaan olennaisen tiedon ja hyödyntämään sitä omaan 

työhönsä. (Saranto & Kuusisto-Niemi 2011.) 

 

Työelämän vaatimuksiin kuuluu elinikäinen oppiminen osana ammatillista kehittymistä. 

Koulutuksen kautta hankitaan ammatilliset valmiudet työelämään siirtymistä varten, jonka 

jälkeen työelämässä ammatillinen kehitys on jatkuvaa osaamisen uudistamista. (Miettinen 

ym. 2000.) Organisaatioiden ohella myös ihmiset muuttuvat. Työntekijät ovat paremmin 

koulutettuja ja etsivät työltään muutakin kuin rahallista korvausta. Ihmiset ovat enemmän 

sidoksissa ammattiinsa kuin yrityksiin. Työntekijöiden keskeiseksi ominaisuudeksi nousee 

kyky oppia nopeasti uusia asioita, hankkia tietoa ja soveltaa sitä. Työntekijän henkisestä 

pääomasta, tiedosta, sen hankkimisesta ja soveltamisesta, tulee yhä keskeisempi osa 

työntekijän työtä, jolloin vaatimukset johtamiselle kasvavat. Työskentelykulttuurin 

muuttuessa myös johtamisen on muututtava. Itsejohtajuuden merkitys osana työskentelyä 

kasvaa yhä merkittävämpään asemaan. Työntekijöiden liiallinen ulkoinen johtaminen voi 

muodostaa byrokraattista käyttäytymistä, jolloin työntekijät tekevät vain sen mitä käsketään, 

mitä mitataan ja mistä palkitaan. Rahallisten palkkioiden käyttö saattaa vähentää työntekijän 

sisäisen motivaation tarvetta, jolloin todellinen sitoutuminen työtehtäviin heikkenee. (Manz 

& Sims 2001.)  

 

2.6 Itsejohtajuuden soveltuminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön 

 

Asiantuntijaorganisaation ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaation johtamisella 

on erityispiirteensä. Asiantuntijuus ilmenee henkisen pääoman käyttämisenä työssä. 

Palveluorganisaatio on moniammatillinen työympäristö. Moniammatillisuudella tarkoitetaan 

yleensä eri ammattiryhmien tekemää työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Nikkilä & 

Paasivaara 2007, Virtanen ym. 2011.) Johtaminen on vaikuttamisprosessi. Se ilmenee 
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yleensä toimintana, jossa toinen henkilö tai ryhmä käyttää vaikutusvaltaansa toiseen 

henkilöön tai ryhmään. Tällöin toimijoiden välille muodostuu suhde, jossa valtaa käyttävän 

katsotaan olevan johtaja, ja toinen osapuoli on alainen. Tämä on tyypillisin esimerkki 

ulkoisen vallan käytöstä. Ulkoinen valta on yleensä muodoltaan käskyjä, palkkioita tai 

rangaistuksia. (Manz 1992.) Valta on monimuotoinen ja vaikeasti määriteltävissä oleva 

käsite. Valta on aina sidoksissa tilanteeseen, jossa sitä käytetään, ja se muodostuu 

inhimillisestä kokemuksesta. Sitä ei voida pitää henkilöön liittyvänä ominaisuutena. 

(Lammintakanen & Rissanen 2011.)  Työntekijöihin vaikuttava ohjaus ja sen tehokkuus eivät 

ole ainoastaan riippuvaisia ohjauksen lähteestä, eli esimiehestä tai organisaatiosta, vaan siitä, 

kuinka kukin yksittäinen työntekijä arvioi, hyväksyy ja soveltaa ohjausta ja on valmis 

henkilökohtaisesti sitoutumaan siihen (Manz & Sims 2001). 

  

Sosiaali- ja terveyspolitiikka osaltaan luo alan johtamisympäristöä. Johtamisen kannalta on 

tärkeää tuntea alaan vaikuttavat päätöksentekoprosessit. Päätöksenteko on sekä politiikan 

että johtamisen ydinalue. Alalla toimiva johtaja voi osallistua päätöksentekoon muun muassa 

toimeenpanijana, asiantuntijana tai arvioijana. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaja voi 

kunnallisessa päätöksenteossa joutua eettisen ongelman eteen, kun hän samanaikaisesti sekä 

tuottaa, tilaa että valvoo itse kunnan lakisääteisiä palveluita. Alalla toimivan johtajan onkin 

välttämätöntä tuntea lainsäädäntö, ohjaus- ja valvontamekanismit. (Lammintakanen & 

Rissanen 2011.) 

 

Terveydenhuollon johtamiseen heijastuu julkisen sektorin muutos, yksityisen sektorin kasvu 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin lisääntyvä yhteistyö (Rissanen & Hujala 2011). Erilaisista 

verkostoista muodostuvat palvelukokonaisuudet ja -prosessit ovat yhä yleisempiä. Verkosto 

voi muodostua hyvinkin erityyppisistä ja toisistaan irrallaan olevista palveluista ja 

toimijoista, joita yhdistää jokin asia, tavoite tai kohde. Johtaja voi kuulua useisiin erilaisiin 

verkostoihin, joissa vallitsevat vaihtelevat valta- ja riippuvuussuhteet. (Niiranen 2011.) 
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Julkiseen johtamiseen voidaan liittää joitakin erityispiirteitä verrattuna yksityisiin yrityksiin. 

Näitä ovat esimerkiksi yleisen edun tavoittelu, johtaja kansanpalvelijana, toiminnanvapauden 

rajallisuus, virkavastuu ja johtamisen julkisuus. Julkisen organisaation johtajaa voisi kuvailla 

kompromissijohtajaksi, neuvottelijaksi tai koordinoijaksi. (Salminen 2005.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat luonteeltaan palveluorganisaatioita ja 

moniammatillisia organisaatioita. Tällaisessa organisaatiossa työskentely ja sen johtaminen 

vaativat erityistä tietoisuutta suhteesta omaan työhönsä. (Nikkilä & Paasivaara 2007.) 

Terveydenhuollon alalla työskentely on moniammatillista ryhmätyötä. Tiimityöskentelyn 

tavoitteena on saavuttaa yksilöä paremmin yhteiset tavoitteet. Tiimityöskentelyssä vastuu 

jakautuu ryhmän jäsenten kesken, jolloin jokaisella on mahdollisuus tuoda 

erikoisosaamisensa yhteiseen käyttöön. Terveydenhuollossa potilaat kärsivät usein 

yhtäaikaisesti erityyppisistä ongelmista, jolloin tarvitaan monipuolista osaamista ja sen 

yhdistelemistä parhaan hoitotuloksen takaamiseksi. (Miettinen ym. 2000.)  Asiakkailla on 

omat oikeutensa ja vaatimuksensa hoidosta ja sen toteutumisesta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden erityispiirteenä on myös palveluiden aineettomuus, 

prosessimaisuus, sekä se, että palvelut tuotetaan ja kulutetaan samalla kertaa ja asiakas on 

osallisena palvelutapahtumassa. (Nikkilä & Paasivaara 2007, Paasivaara ym. 2011.) 

 

Johtaja vastaa työyhteisön perustehtävän toteutumisesta. Johtaminen tapahtuu esimiesten ja 

alaisten yhteistyössä organisaation visio ja strategia huomioon ottaen. (Miettinen ym. 2000, 

Nikkilä & Paasivaara 2007.) Johtamisen tarve on ajan mittaan muuttunut ja 2000-luvulla 

johtamisen haasteiksi ovat nousemassa tiedon määrä ja globalisoituminen. 

Palveluorganisaatioiden johtamiseen kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, jotka ovat usein 

keskenään ristiriidassa. Onnistunut johtaminen ei ole pelkästään taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamista. (Nikkilä & Paasivaara, 2007.) 

 

Suomalaista terveydenhuoltoa on pyritty uudistamaan viime vuosikymmeninä ahkerasti. 

Tämä uudistamisprosessi on edelleen kesken. (Rissanen & Lammintakanen 2011, Virtanen 
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ym. 2011.) Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteinä voidaan nähdä 

moniammatillisen tiimin johtaminen, johtamisen eettisyys, tasapainottelu 

resurssikysymysten edessä ja toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sekä 

asiakasnäkökulma. (Nikkilä & Paasivaara 2007, Rissanen & Hujala 2011, Virtanen ym. 

2011.) Itsensä johtamisen avulla voidaan pyrkiä sopeutumaan uusiin ja haastaviin tilanteisiin 

paremmin, löytämään sekä oman työn että organisaation kannalta keskeiset kehityskohteet 

ja välttää liiallisen stressin aiheuttama työuupumus kaikkien vaatimusten keskellä 

(Paasivaara 2010). Itsensä johtamisen eräänä keskeisenä näkökulmana voidaan nähdä olevan 

henkilön omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen, joka kirjallisuudessa korostui 

sekä henkisen että fyysisen suorituskyvyn ylläpitämisenä niin työ- kuin yksityiselämässäkin 

(Sydänmaanlakka 2008, Paasivaara 2010). 

 

2.7 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

 

Itsensä johtamisessa on kyse itseensä vaikuttamisen prosessista. Yksilö pyrkii muuttamaan 

omaa toimintaansa siten, että työskentely ja omien tavoitteiden saavuttaminen olisi 

mahdollisimman tehokasta. Itsensä johtamisessa on kyse henkilön omasta motivaatiosta ja 

tarpeesta kehittää omia työskentelytapojaan ja näin pyrkiä tehokkaampaan työskentelyyn. 

Itsensä johtaminen on henkilökohtainen prosessi, joka lähtee liikkeelle henkilöstä itsestään 

ja omien tarpeiden tunnistamisesta. 

 

Itsensä johtamisen teoreettisena viitekehyksenä toimivat psykologiset teoriat. Itsensä 

johtamisessa on kyse oman käyttäytymisen ja ajattelumaailman hallitsemisesta. Yksiö pyrkii 

muokkaamaan ajattelu- ja toimintatapojaan ja tätä kautta motivoitumaan paremmin työhönsä. 

Itsensä johtamiseen liittyy läheisesti myös itsekontrollin käsite. Itsejohtajuus eroaa kuitenkin 

monella tapaa itsekontrollista ja muista taustalla vaikuttavista teorioista. Se pyrkii 

kokoamaan kattavasti yhteen ilmiön, jota nämä erilliset teoriat eivät yksistään kykene 

selittämään ja kuvaamaan. 
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Itsejohtajuutta voi harjoittaa monenlaisten menetelmien avulla. Teoriataustassa on kuvattu 

yleisesti tutkimuksissa käytetty itsensä johtamisen viitekehys, johon kuuluu kolme itsensä 

johtamisen päästrategiaa: käyttäytymisstrategiat, luonnollisen palkitsemisen strategia ja 

tulkinnallisen ajatusmallin strategia. Nämä strategiat luomalla ja niitä kehittämällä on pyritty 

tuomaan itsensä johtamisen teoriaa lähemmäs käytäntöä ja helpottamaan itsensä johtamisen 

omaksumista arjen työelämässä. 

 

Itsensä johtaminen on käytännössä kuitenkin paljon muutakin kuin edellä mainittujen 

strategioiden hallitsemista. Yksilön kyky johtaa itseään näkyy ulospäin toiminnan ja 

käyttäytymisen kautta, mutta myös sisäinen henkinen minä tarvitsee johtamista. 

Itsejohtajuudella pyritään vastaamaan työelämän haastaviin tilanteisiin ja tätä kautta 

lisäämään omaa hyvinvointia työssä. Itsensä johtaminen on siis sekä toimintaa että tunnetta, 

ja ennen kaikkea näiden kahden tekijän tasapainoista yhdistämistä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentely on usein eri ammatti- ja työntekijäryhmien 

yhteistyötä. Tämä moniammatillinen yhteistyö on edellytys palveluiden tehokkaalle 

toiminnalle. Tulevien Sote-muutosten myötä työskentely ja toiminta alalla tulee 

lähitulevaisuudessa muuttumaan merkittävästi. Lisäksi alalla työskentely on esimiesten 

näkökulmasta haastavaa ja kuormittavaa. Tehokkaalle johtamiselle ja esimiestyölle tulee 

olemaan tarvetta suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä. Esimiesten 

tarve johtaa itseään menestyksekkäästi ja päämäärätietoisesti kasvaa samalla kun alan 

johtamisen haasteet lisääntyvät. 

 

Tässä tutkimuksessa on yhdistetty useita erilaisia teoreettisia näkemyksiä itsensä 

johtamisesta. Tutkimuksen viitekehyksestä on pyritty tekemään riittävän laaja, jotta se 

kattaisi ilmiön mahdollisimman tyhjentävästi. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämän tutkimuksen metodologiset perusteet tulevat fenomenologiasta. Fenomenologia 

pyrkii tutkimaan erilaisia ilmiöitä, joita ihmiset kokevat ja kohtaavat elämässään. 

Fenomenologisen tutkimuksen mukaan tietoa tai totuutta voidaan löytää ihmisten 

kokemusten kautta. Tutkimusperinne soveltuu hyvin sellaisten aiheiden tutkimiseen, joista 

ei ole olemassa selkeää tutkimustietoa tai teoriaa. Fenomenologiassa tutkija pyrkii yhdessä 

tutkittavan kanssa löytämään kokemuksen syvimmän merkityksen ja tätä kautta tuomaan 

tutkimusilmiön näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Fenomenologisen tutkimuksen periaatteet 

johdetaan filosofiasta ja psykologiasta. (Polit & Beck 2012.) Tässä tutkimuksessa keskeisenä 

tutkimuskohteena ovat eletyt kokemukset ja niiden merkitys arjen todellisuudessa. 

Tutkimuskohteena olevaa ilmiötä lähestytään sen kokeneiden henkilöiden subjektiivisten 

kokemusten kautta. 

 

Itsensä johtamisessa on kysymys yksilön psykologisesta toiminnasta ja itsensä johtamisen 

teorian taustalla myös vaikuttavat psykologian teoriat käyttäytymisen ja motivaation alueilta 

(Neck & Manz 2013). Itsensä johtamista on tutkittu pitkään, mutta siitä ei ole olemassa 

selkeää teoriaa. Aiheesta löytyy hyvin monenlaista tutkimustietoa ja aihetta on kyllä käsitelty 

laajasti, mutta yksi selkeä yleisesti tunnustettu teoreettinen kuvaus, jota empiirinen aineisto 

tukisi puuttuu edelleen. Itsensä johtaminen on ilmiönä edelleen varsin monitulkintainen ja 

epätäydellisesti ymmärretty. Edellä mainittujen syiden johdosta fenomenologiaan 

pohjautuva tutkimusmetodologinen lähestymistapa soveltuu tutkimusmenetelmänä itsensä 

johtamisen tutkimiseen luontevasti. 

 

Virtasen (2006) mukaan fenomenologinen lähestymistapa toimii tutkimuksissa, joissa tutkija 

pyrkii mahdollisimman vähän vaikuttamaan haastateltaviin ja heidän annetaan vapaasti 

kertoa omakohtaisesti kokemuksistaan. Toinen tärkeä tekijä on, että tutkittavien ulosantia 

rajoitetaan mahdollisimman vähän, jotta ilmiön kaikki ulottuvuudet tulisivat esille 

aineistossa. Fenomenologisessa tutkimuksessa painottuu tutkimusaineiston laatu, eikä 



21 

 

esimerkiksi haastateltavien määrä ole oleellinen tekijä. (Virtanen 2006.) Tutkimuksen 

toteuttamisessa oli tavoitteena päästä tutkimaan ilmiötä sellaisten henkilöiden kautta, jotka 

kokemuksensa ja arkielämänsä kautta ovat jatkuvasti tekemisissä tutkimusilmiön kanssa. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pyrittiin löytämään tutkimusmenetelmät, jotka tukevat ja 

mahdollistavat ilmiön lähestymisen sellaisella tavalla, että tutkija mahdollisimman vähän 

vaikuttaa haastateltavien kykyyn tuoda kokemuksensa esille. 

 

3.1 Aineistonkeruu 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien lukumäärä ei ole keskeinen tekijä, vaan on pyrittävä 

löytämään tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmat tutkimuskohteet (Kylmä & Juvakka 

2007, Polit & Beck 2012). Tähän tutkimukseen haettiin mahdollisimman monipuolista 

tiedonantajajoukkoa, joka edustaisi suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon 

esimiesjoukkoa kattavasti. Haastateltavien rekrytoinnissa etsittiin haastateltavia siten, että 

mukana olisi sekä kokeneita, että uransa alkupuolella olevia esimiehiä. Haastateltavia 

pyrittiin saamaan erilaisista organisaatioista ja eri paikkakunnilta, jotta paikalliset tavat ja 

käytännöt eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin. 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla sosiaali- ja terveydenhuollossa 

työskenteleviä esimiehiä. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä (n=10) alalla 

työskentelevää esimiestä. Haastateltavien valintakriteereinä olivat työskentely sosiaali- tai 

terveydenhuoltoalan esimiestehtävissä, soveltuva johtamiskoulutus ja työkokemus 

esimiestyöstä. Haastateltavana oli 8 naista ja 2 miestä. Mukana oli sekä lähiesimiehiä että 

keskijohdossa toimivia esimiehiä. Tässä tutkimuksessa lähiesimiehellä tarkoitetaan suoraan 

työntekijöitä johtavaa esimiestasoa ja keskijohdolla lähiesimiestasoa johtavaa esimiestasoa. 

Haastateltavat työskentelivät Pohjois-Suomen alueella. Haastateltavat valittiin tutkimukseen 

julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista, kuten kunnan tai kaupungin 

perusterveydenhuollosta, kuntayhtymistä, pelastuslaitoksen organisaatiosta sekä 

sosiaalihuollon alalta. Haastateltavat toimivat organisaatioissaan tehtävänimikkeillä 
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palveluesimies, palvelupäällikkö, hoitotyönpäällikkö, ensihoitomestari, ensihoitopäällikkö ja 

perhepalveluesimies. Haastateltavien valinnassa käytettiin myös lumipallotekniikkaa, jossa 

tutkimukseen osallistunut haastateltava antoi tutkijalle vihjeitä tutkimukseen soveltuvista 

haastateltavista (Polit & Beck 2012). 

 

Aineiston keräämisessä käytettiin haastattelumenetelmänä teemahaastattelua. 

Teemahaastattelussa tutkijalla on selkeä käsitys aiheista, joista hän haluaa haastateltavan 

kertovan. Teemahaastattelussa haastateltava saa kertoa vapaasti aiheesta yhdistellen omat 

kokemuksensa tärkeänä pitämiinsä asioihin. (Polit & Beck 2012.) Tutkija oli aiemmin 

perehtynyt aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja luonut kirjallisuuskatsauksen. Tätä 

aiemmin luotua kirjallisuuskatsausta apuna käyttäen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa 

luotiin teoriaperustainen teemahaastattelurunko (liite 1). Haastatteluteemoiksi pyrittiin 

löytämään sellaiset aihealueet, jotka toisivat esille esimiestyön monipuolisen ja haastavan 

tehtäväkentän sekä antaisivat haastateltavalle mahdollisuuden kertoa vapaasti omista 

kokemuksistaan. Koska itsensä johtaminen ei aiheena ole kovin selkeästi rajautuva, 

haastattelun teemat haluttiin pitää mahdollisimman avoimina, jotta ne eivät rajoittaisi 

haastateltavien omia käsityksiä aiheesta.  

 

Haastattelut suoritettiin haastateltavien omilla työpaikoilla. Oma työpaikka ja tuttu ympäristö 

ovat haastateltavalle turvallinen ja helppo tapa järjestää haastattelu. Tällöin hän voi vaivatta 

ja rentoutuneesti osallistua haastatteluun itselleen sopivana ajankohtana (Hirsjärvi & Hurme 

2008). Haastattelut kestivät 36 minuutista 55 minuuttiin. Kaikkien haastateltavien kanssa 

käytiin läpi kaikki kolme haastatteluteemaa kokonaisuudessaan. Teemat käytiin läpi aina 

samassa järjestyksessä. Haastateltavat saivat itse vapaasti kertoa kokemuksistaan ja tutkija 

varmisti, että kaikki teemat tulivat käsiteltyä haastattelun aikana. Lisäksi haastattelun lopuksi 

haastateltaville oli varattu vapaa sana- osio, jossa he saivat esittää mahdollisesti läpikäymättä 

tulleet näkökulmat aiheeseen. 
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3.2 Aineiston analyysi 

 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin induktiivista 

sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi jakautuu erilaisiin vaiheisiin, joita ovat litterointi, 

aineiston lukeminen, pelkistäminen, kategorioiden muodostaminen ja yhdistäminen. 

Aineiston analysoinnissa keskeinen tekijä on analyysiyksikkö ja sen valinta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012.) Tässä tutkimuksessa käytetty analyysiyksikkö oli ajatuskokonaisuus. 

Ajatuskokonaisuus voi muodostua virkkeestä, lauseesta tai lauseen osasta.  

 

Seuraavaksi käydään vaiheittain läpi aineiston analyysi tässä tutkimuksessa. Kuvauksessa 

lähdetään liikkeelle analyysin ensimmäisestä vaiheesta, eli litteroinnista. Tämän jälkeen 

kerrotaan, kuinka haastatteluaineistosta saatiin analyysivaiheessa muodostettua lopullinen 

luokittelu ja millaisten valintojen kautta aineiston luokitteluun on päädytty. 

 

Aineiston analysoinnin ensimmäinen vaihe oli aineiston litteroiminen. Haastatteluaineiston 

siirtäminen kirjalliseen muotoon on kriittinen vaihe tutkimuksen teossa. Tässä työvaiheessa 

on tärkeää pyrkiä tarkkaan ja huolelliseen työhön, jotta haastateltavien kertoma informaatio 

siirtyy mahdollisimman muuttumattomana seuraavaan analyysivaiheeseen. (Polit & Beck 

2012.) Haastatteluaineisto litteroitiin tutkijan toimesta mahdollisimman pian haastattelun 

jälkeen. Käytännössä tämä tapahtui haastattelua seuraavana päivänä. Tutkimuksesta riippuen 

haastatteluista voidaan litteroida joko vain puhuttu asiasisältö tai mukaan voidaan ottaa 

kaikki nauhoilta kuuluva informaatio. (Hirsjärvi & Hurme 2008). Tässä tutkimuksessa 

riittävänä litteroinnin tarkkuutena pidettiin haastateltavien kertomaa asiasisältöä ja muu 

haastattelunauhoilta kuuluva informaatio, kuten tauot ja äännähdykset, jätettiin litteroimatta. 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita nimenomaan tutkittavien kokemuksista ja mielipiteistä 

liittyen tutkimusaiheeseen, jolloin keskeisenä kiinnostuksen kohteena oli haastatteluiden 

puhuttu asiasisältö. 
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Varsinainen analyysivaihe alkaa aineistoon tutustumisella. Tutkijan on luettava litteroitu 

haastatteluaineisto ja perehdyttävä siihen syvällisesti. Tämä vaatii useampia lukukertoja. 

Kun tutkija litteroi haastatteluaineiston, hän saa jo litterointivaiheessa jonkinlaisen 

käsityksen aineiston sisällöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tässä tutkimuksessa analyysi 

alkoi koko aineiston lukemisella läpi. Tämä palautti mieleen joitain haastattelu- ja 

litterointivaiheessa heränneitä huomioita aineistosta. Tämän jälkeen aineisto luettiin läpi 

uudelleen, tällä kertaa tarkemmin, tässä vaiheessa tutkija teki ensimmäisiä merkintöjä ja 

muistiinpanoja mielenkiintoisista kohdista aineistossa. Kolmannella lukukerralla aineisto 

käytiin läpi hyvin tarkasti ja kaikki tutkimuskysymyksen kannalta mielenkiintoiset kohdat 

poimittiin aineistosta erilleen. Käytännössä tämä tapahtui tietokoneen 

tekstinkäsittelyohjelmalla, jossa haastatteluista löydetyt tutkimuksen kannalta kiinnostavat 

aineistokohdat siirrettiin uuteen tekstitiedostoon. Näin tutkijalle muodostui tekstiaineisto, 

jossa oli alkuperäisestä aineistosta erotettuna vain tutkimuskysymyksen kannalta 

mielenkiintoiset kohdat. 

 

Seuraava vaihe analyysissä on pelkistäminen. Pelkistämisessä aineistosta poimitut suorat 

lainaukset tiivistetään niiden tosiasiallisen sisällön mukaiseen muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 

2012.) Aineistosta irrotettuja tutkimuksen kannalta kiinnostavia aineistokatkelmia alettiin 

pelkistää. Tutkija luki uudelleen läpi aineistokatkelmat ja pyrki tiivistämään niistä 

haastateltavan tarkoittaman asiasisällön. Tässä vaiheessa laajempia virkkeitä tai lauseita 

pyrittiin lyhentämään niin, että vain keskeinen asiasisältö jää jäljelle. Tutkija tarkastelee 

haastateltavan lausumaa ja sen suhdetta haastattelukokonaisuuteen ja pyrkii tätä kautta 

ymmärtämään, mitä haastateltava tarkalleen ottaen on juuri tässä yhteydessä tarkoittanut. 

Tällä tavalla on mahdollista muokata haastatteluista poimituista ajatuskokonaisuuksista 

tiiviimpiä ja yksinkertaisempia pelkistyksiä. Tarvittaessa tutkija palasi vielä alkuperäiseen 

aineistoon ja varmisti sieltä, että hänen tulkintansa pysyi asiayhteydessä ja mahdollisimman 

tarkasti haastateltavan alkuperäisen tarkoituksen mukaisena haastatteluaineisto huomioon 

ottaen. Käytännössä pelkistäminen tapahtui niin, että tutkijalla oli aineistosta irrotettu suora 

katkelma, joka tiivistettiin mahdollisimman selkeäksi ja lyhyeksi ilmaukseksi. 

Pelkistämisessä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään haastatellun alkuperäisiä 
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ilmauksia. Edellä käsitelty prosessi, jossa alkuperäisestä aineistosta valitaan 

analyysiyksikkö, joka pelkistetään, on kuvattu liitteessä 2. 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen oli vuorossa aineiston luokittelu, jossa pelkistetyistä 

yksiköistä muodostetaan kategorioita. Luokittelu voi tapahtua etsimällä aineistosta 

samankaltaisuuksia ja erottavia tekijöitä. Tutkija pyrkii ryhmittelemään pelkistetyt yksiköt 

erilaisiin kategorioihin niiden asiasisällön perusteella. (Polit & Beck 2012.) Pelkistetyistä 

ilmauksista muodostetaan ryhmiä, joista syntyvät analyysin alaluokat. Näitä alaluokkia 

yhdistelemällä saadaan yläluokat ja lopulta edelleen yhdistelemällä pääluokat. Luokkien 

yhdistelemistä jatketaan niin kauan kuin mahdollista ja lopulta päädytään tutkimustulokset 

yhdistävään luokkaan. (Tuomi & Sarajärvi 2012.) Aineiston luokittelu perustui tässä 

tutkimuksessa samankaltaisuuksien etsimiseen. Haastatteluissa esiin tulevat samaa ilmiötä 

kuvaavat kokemukset ryhmiteltiin omiin kategorioihinsa. Eri haastateltavat saattoivat kertoa 

samasta asiasta haastattelun eri vaiheissa, jolloin tutkijan tehtävänä on löytää nämä 

samankaltaiset kokemukset haastatteluista ja yhdistää ne sopivaan luokkaan. Näistä 

aineistosta löytyvistä samankaltaisista kertomuksista muodostuvat ensimmäiseksi alaluokat. 

 

Aineistoa luokitellessa keskeinen tehtävä oli tunnistaa aineistosta samanlaiset kertomukset 

ja kokemukset. Aineiston ryhmittely alaluokkiin perustui juuri näiden samaa kokemusta 

edustavien kuvausten sisällyttämisestä omaan luokkaansa. Esimerkkinä kouluttautuminen. 

Haastateltava saattoi kertoa kouluttautumisesta kuvaamalla tutkintoon tähtäävää 

kouluttautumista, työn ohessa tapahtuvaa lisäkoulutusta, kouluttautumisen tärkeydestä 

yleisesti tai nykyajan työelämän haasteista kouluttautumisen suhteen. Tämän perusteella 

haastateltavan kokemus voitiin luokitella esimerkiksi joko oppimisen ja kehittymisen tai 

haasteiden luokkaan kuuluvaksi.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin etsimään aineistosta vastausta tutkimuskysymykseen. Lisäksi 

käytettiin seuraavia apukysymyksiä analyysin tukena, eli mitä haastateltavat tarkoittivat 

puhuessaan itsensä johtamisesta, mitä keinoja haastateltavat käyttivät itsensä johtamiseen, 
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mikä edisti tehokasta työskentelyä ja mikä toisaalta esti toimimasta tehokkaasti työssään. 

Nämä kysymykset ohjasivat aineiston ryhmittelyä alaluokkiin ja edelleen luokkien 

yhdistämistä yläluokiksi aina kohti lopullista yhdistävää luokkaa. Aineistosta muodostetut 

alaluokat, yläluokat, pääluokat ja yhdistävä luokka ovat kuvattuna liitteessä 3. 

 

3.3 Eettiset näkökulmat tutkimuksessa 

 

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulee pohtia myös tutkimukseen ja sen tekemiseen liittyviä 

eettisiä näkökulmia. Tutkimuksen edetessä tutkijalle kertyy paljon informaatiota, jonka 

voidaan katsoa olevan jollekin henkilökohtaisesti arvokasta. Tämä korostuu tehtäessä 

tutkimusta, jossa aineistoa kerätään ihmisiltä ja etenkin mikäli kyseessä on terveyteen tai 

muihin sosiaalisesti arkoihin kysymyksiin liittyvästä tiedosta. (Polit & Beck 2012.) 

Tutkimuksen tekemisen tulee aina perustua hyvään tieteelliseen käytäntöön (Tuomi & 

Sarajärvi 2012). Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on Suomessa julkaissut Hyvän 

tieteellisen käytännön – ohjeet, joiden mukaan tutkimusta toteutettaessa voidaan varmistua 

tärkeimpien eettisten näkökulmien huomioonottamisesta. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaali- ja terveyshuollon esimiesten näkemyksiä ja 

kokemuksia. Tutkittavat esittävät omia henkilökohtaisia mielipiteitään ja kokemuksiaan 

työelämästä. Aihe ei suoranaisesti ole arkaluontoinen. Tutkimusta tehdessä on kuitenkin 

pidettävä huoli, että tutkittavilla on heille kuuluvat oikeudet. Haastateltavia on informoitu 

tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksen tekemiseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten 

kuka tutkimusta suorittaa, minkä organisaation alaisuudessa ja mihin tarkoitukseen 

tutkimusta tehdään. Haastateltavat ovat vastanneet myöntävästi kirjalliseen 

haastattelupyyntöön ja heille on annettu mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen missä tutkimuksen vaiheessa tahansa niin halutessaan. Tutkimuksen aikana 

syntynyttä haastattelumateriaalia ja tutkimusaineistoa on säilytetty asianmukaisesti tutkijan 

hallussa, eikä sitä missään vaiheessa ole luovutettu ulkopuolisten nähtäväksi. Lisäksi 

tutkimusraportissa ei esiinny sellaisia tietoja, jotka voisivat paljastaa haastateltavien 
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henkilöllisyyttä ulkopuolisille. Tutkimustulokset raportoidaan ja ne pyritään esittämään 

mahdollisimman läpinäkyvästi sekä tutkimuksen vaiheet kuvaamaan riittävän tarkasti, jotta 

tutkimuksen lukija voi vakuuttua niiden asianmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 

Tutkimuksen päättyessä ja tulosten julkistamisen jälkeen haastatteluaineisto ja 

tutkimusmateriaali hävitetään tutkijan toimesta. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten näkemykset itsensä johtamisesta jakautuivat 

kahteen pääluokkaan, ammattitaitoon ja työn hallintaan (kuvio 1). Seuraavaksi käsitellään 

ammattitaidon pääluokka alakategorioineen ja työn hallinnan- pääluokka alakategorioineen 

käsitellään jäljempänä.  

 

Kuvio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ammattitaito 

 

Ammattitaito nähtiin esimiesten keskuudessa merkittävänä tekijänä oman uran ja osaamisen 

kehittämisen kannalta. Ammattitaito muodostuu esimiesten näkemysten mukaan 

kehittymisestä ja oman persoonallisuuden mukaan tuomisesta työhön (kuvio 2). 

Kehittyminen pitää allaan kategoriat koulutus ja oppiminen, itsensä kehittäminen sekä 

kokemuksen hyödyntäminen. Persoonallisuuden merkitys tulee työssä esiin itsetuntemuksen 

ja oman persoonallisuuden käyttämisen kautta. 

  

Itsensä johtaminen 

Ammattitaito Työn hallinta 
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Kuvio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Kehittyminen 

 

Esimiesten näkemysten mukaan merkittävä osa kehittymisestä tapahtuu kolmen seuraavan 

kategorian kautta, nämä ovat koulutus ja oppiminen, itsensä kehittäminen ja kokemuksen 

hyödyntäminen 

 

Koulutus ja oppiminen 

Esimiehet korostivat koulutuksen merkitystä työelämässä. Mitä korkeammalle organisaation 

hierarkiassa noustiin, sen tärkeämmäksi muodollinen koulutus ja tutkinto sekä niiden tuoma 

ammattitaito koettiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tehokkaan esimiestyön taustalla 

koettiin olevan korkeakoulutasoinen tutkinto. Sitä pidettiin myös useissa tapauksissa 

vaatimuksena esimiestason tehtävissä toimimiseen. Lähiesimiestasolla katsottiin muunkin 

riittävän monipuolisen esimiestyöhön valmistavan koulutuksen olevan riittävä. 

 

Ei niitä kaikkia työvälineitä pysty ite hahmottamaan mitä tarvii, kyllä siitä 

koulutuksesta on suunnaton apu. 

 

Se on merkittävä se koulutus, jota johtaja tarttee. Muuten se on yritystä ja erehdystä. 

Ammattitaito 

Kehittyminen Persoona 
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Ja koulutuksen kautta oppii ymmärtämään omaa käyttäytymistä, omaa persoonaa ja 

koulutuksen kautta oppii ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä. 

 

Esimiesten näkemysten mukaan koulutus on merkittävä osa työtä ja kouluttautuminen on 

jatkuva prosessi. Työelämään valmistava tutkinto on tärkeä lähtökohta ammattitaidolle ja 

ammatilliselle kehittymiselle, mutta koulutustarve on nykyajan työelämässä jatkuvasti läsnä. 

Esimiehen tulee olla aktiivinen ja pyrkiä jatkuvasti arvioimaan omaa 

kouluttautumistarvettaan. Työelämässä tapahtuva lisäkouluttautuminen nähtiin hyvin 

monipuolisena kehittymisen välineenä. Toisille työelämässä tapahtuva kouluttautuminen oli 

yksittäinen koulutuspäivä työnohessa, kun taas toisille se tarkoitti laajemman 

opintokokonaisuuden suorittamista. 

 

… ei sitä pelkällä yliopistokoulutuksella tulis toimeen, että kyllä sitä täytyy tietoa 

hakea, lähteä koulutukseen. 

 

No varmaan ne täsmäkoulutukset on aina tärkeitä juttuja, mutta sitten kyllä itsensä 

kehittämiseksi ja muustakin syystä tarvii niitä laajempia kokonaisuuksia. 

 

Mie oon varmaan niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että pitää koko ajan opiskella jotakin 

ja saada vähän tietoa asioista, koulutustarve tulee aina olemaan ja haluaa kehittää 

ihteään. 

 

Esimiehet pitivät monipuolisen koulutuksen lisäksi tärkeänä myös koulutuksen ja 

kokemuksen yhdessä muodostamaa laaja-alaista ymmärrystä niin työstä, ihmisistä kuin 

yhteiskunnan toiminnasta yleisesti. Haastateltavat kokivat, että opinnoista ja koulutuksesta 

saatavaa tietoa pystyi täysipainoisesti hyödyntämään vasta siinä vaiheessa, kun sen pystyi 

yhdistämään työelämässä hankittuun kokemukseen käytännön työstä.  

 

Siinä on oppinut käsi kädessä sen kokemuksen ja koulutuksen kautta. Vois sanoa sen, 

että jälkeenpäin tarkasteltuna olis ajanut vähemmän karikoita jos ois ymmärtänyt sitä 

esimiestyötä. 

 

Kyllä mää sen sanoisin kuitenkin, että mää nään hyvin merkityksellisenä sen, että se 

esimies on hyvin kouluttautunut siihen tehtävään ja hakee sitä kouluttautumista 
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kokoajan, että pysyis tavallaan tässä ajassa ja siinä tulevaisuudessa, se on hirvittävän 

tärkeää… 

 

Itsensä kehittäminen 

Haastateltujen esimiesten mukaan ammattitaito ja ammattilaisena kehittyminen on muutakin 

kuin vain opiskelua ja kouluttautumista. Tärkeä työväline esimiehen työssä on itsensä 

kehittäminen. Tällä tarkoitettiin koulutuksen ja kokemuksen yhdistämistä sosiaali- ja 

terveydenhuollon alan arvomaailmaan ja näiden tekijöiden soveltamista menestyksekkäästi 

omassa työssään. 

 

Että ei voi puhua vaan, että koulutusta koulutuksen perään, vaan se osaamisen 

kehittäminen, se on semmoinen laajempi käsite. 

 

Ja vois sanoa, että jatkuvasti pitää tarkastella sitä omaa toimintatapaa, vois sanoa, että 

myös itsensä kouluttamiseen tarttee niitä apuvälineitä. 

 

…että pitää olla koko ajan aktiivinen ja tunnistaa mihin osallistun ja minkälaista 

tietoa tarvii hankkia. 

 

Esimiesten mukaan eräs tehokas tapa lisätä omaa ymmärrystä ja kokemusta työntekemisen 

käytännöistä oli oman toiminnan ja tapojen vertaaminen muihin. Itsensä kehittämisen 

menetelmänä voi olla muilta oppiminen ja tätä kautta oman ymmärryksen kasvattaminen. 

Haastateltavien kokemuksen mukaan esimiehellä olisi oltava näkemystä työn tekemisestä ja 

asioiden hoitamisesta laaja-alaisesti ja monipuolisesti. 

 

… eli pääsin näkemään miten palveluita on järjestetty muilla paikkakunnilla ja miten 

ne toimii ja miten ne on organisoitu ja minkälaisia työmenetelmiä ja käytänteitä siellä 

on, että siitä sai aika paljon, että minusta se toi perspektiiviä siihen työhön. 

 

Benchmarkataan toisia organisaatioita, miten ne asiat hoidetaan siellä ja miten ne 

hoidetaan meillä ja sitten koulutuspäivät on erikseen. 

 

Osa haastatelluista esimiehistä koki tarvitsevansa myös henkilökohtaista ohjausta oman 

työnsä ja ammattitaitonsa kehittämiseksi. Pelkkä kouluttautuminen ei riitä, vaan toisilta 
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esimiehiltä ja ammattilaisilta saatu vertaistuki koettiin esimiehenä kehittymiselle tärkeäksi 

menetelmäksi. 

 

Mää itse näkisin, että mää en koulua tarvi vaan mää enemmän tarvitsen tämmöistä, 

miksi sitä sanotaan, henkilökohtaista couchausta tai yksilöohjausta… 

 

Mää pidän tärkeänä, että esimiehillekin järjestyy työnohjaus ja sitten on 

työelämälähtöinen se lähestymistapa… 

 

Kokemuksen hyödyntäminen 

Koulutuksen lisäksi haastateltavat korostivat kokemuksen merkitystä esimiestyössä. 

Esimiehen työhön katsottiin kuuluvan monenlaisten vaikeiden asioiden hoitaminen. 

Esimiehet kokivat, että kaikenlainen kokemus niin työstä kuin elämästä yleensäkin auttaa 

esimiestä onnistumaan työssään. 

 

Eihän se yliopistokoulutuskaan voi kaikkia asioida tuoda tietenkään. Kyllähän se 

minusta riittää, että sieltä tulee ne tietyt perusasiat esille, kyllähän sitä tavallaan tässä 

työssähän sitä oppii… 

 

Mutta kyllähän tämä sosiaalityö, sosiaalipuoli kaikkinensa on semmoista, että musta 

tuntuu… kyllä se työkokemus on paras opettaja. Jotta pystyy johtamaan, täytyy olla 

käsitys siitä kokonaiskuvasta. 

 

Esimiesten mukaan kokemuksen kautta oppii sellaisia asioita, joita ei voi esimerkiksi 

koulutuksen kautta opettaa. Monet asiat esimiestyöstä oppii vasta käytännössä ja arjen 

työelämä opettaa esimiehelle millaisessa työyhteisössä hän on töissä, ja mitä häneltä 

edellytetään juuri kyseisessä tehtävässä menestymisen kannalta. Kokemuksen kautta 

oppimista pidettiin erittäin tärkeänä tekijänä oman ammattitaidon ja työssä selviytymisen 

kannalta. 

 

…onko se sitten jonkinlaista hiljaista tietoa tai kädentaitoa, mää ehkä enemmän 

kietoisin sen tuommoisen tilannetajun ja pelisilmän äärelle, milloin mennään 

semmoiselle saralla, mitkä ei ole koulussa opeteltavia taitoja. 
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…ja sit se syvin ymmärtäminen siitä työstä tulee kuitenkin sen kokemuksen kautta. 

 

…täytyy sitten luottaa siihen omaan aikaisempaan kokemukseen ja sitten tavallaan 

semmoseen intuitioon mikä ois tässä tilanteessa paras tapa menetellä. 

 

Kokemus nähtiin merkittävän tekijänä koska kokemuksen kautta esimies kasvaa sekä 

ihmisenä että johtajana. Kokemus vahvistaa esimiestyössä tarvittavia ominaisuuksia, joita on 

hankala opettaa tai yrittää itse oppia. Esimiestyön koettiin olevan usein vuorovaikutusta ja 

tekemistä toisten ihmisten kanssa, tällöin on osattava käsitellä ihmisiä ja ymmärrettävä heitä, 

haastateltavien mukaan kokemus opettaa esimiestä selviytymään näistä tilanteista. 

 

 Me ollaan jokainen persoonallisuuksia, mutta mää näkisin, että mitä enemmän 

kokemusta sekä työstä että elämästä, niin kyllä se tähän johtamistyöhön on aina tuki. 

 

Kyllä kokemus on tuonut sellaista rohkeutta tarttua niihin vaikeisiinkin asioihin. 

 

Ja sitten kokemuksen kautta on oppinut tuntemaan itseänsä, niin että miten ite 

käyttäytyy ja se kuinka mää tällä omalla persoonallani joko vaikeutan tai hankaloitan 

jotakin asioita. 

 

4.1.2 Persoonallisuus 

 

Esimiehen persoona ja sen merkitys tulee esille itsetuntemuksen ja oman persoonallisuuden 

kategorioiden kautta. Persoonallisuus ja oman persoonan hyödyntäminen työssä nähtiin 

erittäin merkittävänä osana esimiehen työtä. Esimiehet kokivat, että oman persoonan mukaan 

tuominen työhön oli ehdoton vahvuus. Persoonallisuus näkyy esimiehen työssä ja etenkin 

itsensä johtamisessa monella tapaa, jolloin on keskeistä, että esimies tuntee itsensä ja 

hyväksyy oman persoonallisuutensa kokonaisvaltaisesti eikä koe tarvetta sen peittämiseen. 

 

Itsetuntemus 
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Tehokkaan työskentelyn ja oman työn onnistuneen johtamisen taustalla esimiehet näkivät 

olevan itsensä tuntemisen. Aiemmin käsiteltyjen koulutuksen, oppimisen ja kokemuksen 

lisäksi esimiehen tulee tuntea itsensä ja tätä kautta oppia johtamaan itseään. 

 

Ja sitten toki siellä arvioidaan sitä itseä koko ajan ja omaa työtä ja semmosta niin 

oppii itsestäkin enemmän ja oppii niitä omia heikkouksia niin kuin kehittämään. Ja 

vahvistamaan niitä jotka oli niitä hyviä puolia.  

 

Kyllähän sitä itseään pitää osasta johtaa. Kyllähän sitä täytyy tavallaan miettiä sitä 

omaa johtamistapaa… 

 

Esimerkiksi tunteiden tunnistaminen nostettiin tärkeäksi ominaisuudeksi. Esimiestyössä 

päätösten tulee perustua faktoihin, tällöin päätösten perusteluksi ei kelpaa oma arvio tai 

mielipide. Esimiehelle on tärkeää, että hän pystyy hallitsemaan tunteitaan, eikä anna niiden 

vaikuttaa päätöksentekoon. Haastateltavat toivat esiin usein sen, että esimieskin on vain 

ihminen ja työntekijä, hänelläkin on tunteet ja persoona, eikä niitä voi sulkea pois työpaikalla. 

 

Ja sama sitten esimiehelläkin, että minkä takia reagoi johonkin asiaan jollakin tavalla 

ja mistä löytää itsestäkin sen että mikä mulla on tarve siellä tunteen takana. Tavallaan 

niin kuin semmonen itsensä tunteminen on tosi tärkeää tässä esimiestyössä… 

 

Haastateltavat kokivat, että esimies on tärkeä osa työyhteisöä samalla tavalla kuin kuka 

tahansa muu työntekijä. Hänellä on paljon vaikutusvaltaa siihen, millainen työyhteisöstä ja 

sen työilmapiiristä muodostuu. Itsensä tuntemisella ja omia tunteita tunnistamalla esimies 

pystyy vaikuttamaan halutessaan positiivisesti koko työyhteisön työilmapiirin 

muotoutumiseen. 

 

Tietenkin siinä omassa yksikössä sulla on suuretkin mahdollisuudet vaikuttaa siihen 

työhön ja miten sinä itte teet ja toimit ja miten käyttäydyt siellä työpaikalla. Ja 

minkälaisen sinä sitten teet siitä työyhteisöstä. 

 

… niin musta se kaiken pohja on se, että on hyvä itsetunto ihmisellä, en tarkoita sitä, 

että on ylimielinen, narsisti tai mittään muuta, vaan semmonen, tuntee omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa, hyväksyy ne, sitä kautta ne ihmisetkin hyväksyy oman 
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itsensä, ja tietää, että näine heikkouksine ja vahvuuksineen se tekee susta just sen 

ihmisen ja työyhteisössä hyväksytyn jäsenen. 

 

Oma persoonallisuus 

Haastateltavien mukaan johtamisessa suuri painoarvo on esimiehen persoonalla ja sillä 

kuinka hän sitä käyttää työssään. Haastateltavat näkivät esimiestyön olevan sidoksissa 

henkilön persoonallisuuteen ja sen mukaan ottaminen työhön nähtiin voimavarana. 

Haastateltavat kokivat oman persoonansa tärkeäksi työkaluksi, jota he voivat hyödyntää ja 

joka antaa heille voimia toimia esimiehenä. 

 

Kyllähän sillä, sillä omalla persoonalla on esimerkiksi hirveän iso merkitys, että 

miten sitä omaa persoonaa käyttää siinä johtamistyössä… 

 

Ei minusta sen oman persoonan peittämistä, sehän jos tosi pitkälle ottaa semmoisen 

työ- ja asiaroolin, joka ei kuulu siihen omaan perusluonteeseen, mää en ainakaan koe, 

että mää siinä onnistuisin. Että mää oon tietynlainen persoona ja kyllä mää sitä siihen 

johtamiseenkin tuon mukana. 

 

Omana vahvuutenani mää pidän tätä mun persoonaa … 

 

Esimiestyö ja johtaminen ovat niin voimakkaasti sidoksissa esimiehen persoonallisuuteen, 

että sen merkitys koetaan nykypäivän organisaatioissa entistä suuremmaksi. Tällöin 

esimiehen on myös tunnettava oma persoonallinen työskentelytapansa ja osattava käyttää sitä 

hyväkseen. Haastateltavat kokivat, että oman persoonan merkitys kasvaa työssä koko ajan ja 

tämän merkityksen lisääntymisen ymmärtäminen on myös esimiehelle tärkeää, jotta hän voi 

kehittyä sekä johtajana että työntekijänä. 

 

Tänä päivänä se mennee munkin mielestä enenevissä määrin siihen, että katotaan sitä 

soveltuvuutta. Katotaan sen lisäksi, että on koulutus, on kokemusta ja on muuta, 

mutta se semmonen soveltuvuus, persoonakohtainen soveltuvuus esimiestehtäviin on 

aika ratkaiseva. 

 

Vois sanoa, että tän viimesten vuosien aikana kun muutos on ollut valtavaa niin on 

pitänyt vielä enemmän kattoa peiliin, että minkälainen minä olen ja mitenkä minä tätä 

työtä teen ja mitkä ne on mun vahvuudet ja mitkä ne on mun heikkoudet. Ja sieltä 
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kautta ymmärtää sitä, että miksi minä käyttäydyn näissä tilanteissa tällä tavalla. Niin 

musta se on auttanut paljon.  

 

Ja sitten kokemuksen kautta on oppinut tuntemaan itseänsä, niitä että miten ite 

käyttäytyy ja se kuinka mää tällä omalla persoonallani joko vaikeutan tai hankaloitan 

jotakin asioita. 

 

Esimiesten kokemuksen mukaan myös koulutuksen ja erilaisten opittujen esimiestyötaitojen 

soveltaminen käytännön työssä on hyvin paljon sidoksissa esimiehen persoonaan. Näkemys 

oli, että esimiestyö tapahtuu aina enemmän tai vähemmän oman persoonan ja arvomaailman 

kautta, eikä niiden vaikutusta työhön voida koskaan täysin sulkea pois. 

 

Jokainen tekee omalla persoonallaan töitä, ihan perustyötä, esimiestyötä ja johtaa 

asioita. Mutta sitä ei vaan pääse pakoon loppupeleissä, jokaisen pitää vaan hyväksyä, 

että ihminen on oma persoona ja ymmärtää asioita ihan omalla persoonallisella 

tavallaan. 

 

… että silloin kun aloittelin omia sijaisuuksia, niin mää toimin paljon semmoisen 

oman arvomaailman kautta… 

 

…että vaikka meillä johtamiseen saadaan koulutusta ja kaikkea muuta, ne on tosi 

hyviä juttuja, mutta kyllä se vaan se persoona on loppupeleissä se juttu aika usein… 

 

On lopulta kiinni esimiehestä itsestään, kuinka hän kehittää itseään ja omaa persoonallista 

johtamistyyliään ja kuinka ammattitaito sekä persoona sekoittuvat työssä. Tärkeänä 

lähtökohtana esimiehet pitivät aktiivista otetta oman persoonan kehittämisessä. Tässä tärkeä 

lähtökohta on se, että esimies haluaa ja kykenee itsereflektioon ja tahtoo ottaa selvää omasta 

persoonastaan ja siitä mikä sen merkitys työn tekemisen kannalta on. 

  

… ja sitten kun on tietoisuus näistä eri jutuista niin niitä voi sitten sieltä 

työkalupakista käyttää omalla semmoisella… omaan johtamiseen, ja jokainenhan 

johtaa omalla persoonallaan ja omalla persoonallisella tavallaan asioita. 

 

Kyllä se tämän päivän johtamisessa asiajohtamisen rinnalla ihan yhtä tärkeää on se 

ihmisten johtaminen ja siihen liittyen se oman persoonan kehittäminen ja silmällä 

pitäminen siinä vuorovaikutuksessa, kohtaamistilanteissa ja ihan liittyen päätöksen 

tekoihin ja kaikkeen, niin kyllä se on yhtä tärkeetä. Siinä kasvaa koko ajan. 
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4.2 Työn hallinta 

 

Esimiesten itsensä johtamisen toinen tärkeä osa-alue oli työn hallinta. Esimiesten 

kokemuksen mukaan nykyajan työelämä on nopeatempoista ja muuttuvaa. Tämä on iso 

haaste esimiehille, joiden tulisi olla ajan tasalla ja tietoisia työelämän kehityksestä. Työn 

hallinta- pääluokka muodostui motivaatio- ja haasteet- yläluokista (Kuvio 3). Motivaation 

alaluokat ovat: työn merkityksellisyys, onnistumisen kokemukset, vastuun kantaminen ja 

katse tulevaisuuteen. Haasteet pitää sisällään alaluokat työssä kuormittuminen, vaikeuksien 

voittaminen ja aikarajoitteet. 

 

Kuvio 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2.1 Motivaatio 

 

Motivaation muodostuminen oli työn merkityksellisyyden, onnistumisen kokemusten, 

vastuun kantamisen ja tulevaisuuden hahmottamisen yhdistymistä esimiehen työssä. 

Esimiesten kokemusten mukaan työhön on sisään kirjattu monenlaisia esimiestä motivoivia 

tekijöitä, jotka auttavat jaksamaan työssä ja kohtaamaan arjen ongelmatilanteet. 

Työn hallinta 

Motivaatio Haasteet 
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Työn merkityksellisyys 

Esimiesten mielestä oli tärkeää sovittaa työ ja työn ulkopuolinen elämä tasapainoon. Työn 

merkityksellisyys koettiin muodostuvan juuri työn vastapainona olevasta vapaa-ajasta. Työ 

nähtiin sekä kuluttavana että voimia antavana tekijänä. 

 

… että täytyy olla sitä muutakin elämää kuin työelämä, että se työ, vaikka se 

ajallisesti onkin iso osa siitä päivästä, niin ei se sais hallita sitä elämää… 

 

Että sitten kun mää menen sinne siviilielämään, niin en kovin paljon murehtisi näitä 

työasioita, vaan ottaisin sieltä siviilielämästä sitä energiaa tähänkin työhön. 

 

Merkittävänä tekijänä työn mielekkyyden ylläpitämisessä olivat omat 

vaikuttamismahdollisuudet. Haastateltavat kokivat, että mitä enemmän esimiehellä on 

vaikuttamismahdollisuuksia oman työn suunnitteluun, suorittamiseen ja hallitsemiseen, sitä 

mielekkäämpänä he työn kokivat. 

 

… koska siinä tulee se omaan työhön vaikuttaminen, ja jos on koko ajan se tunne, 

että sää et pysty omaan työhön vaikuttamaan, sehän on, että aika semmonen 

liukuhihnafiilis tulee… 

 

Haastateltavien mukaan esimiehen työssä on välillä pystyttävä erottamaan oma persoona ja 

esimiehenä oleminen. Tämä on tärkeää, jotta työ säilyttää merkityksensä työnä. Esimiehenä 

oleminen ja työn tekeminen ei saa mennä liian henkilökohtaiseksi. Haastateltavien 

kokemuksen mukaan työssä on kyettävä tasapainoilemaan velvollisuuksien ja oman 

hyvinvoinnin välimaastossa. 

 

Että kyllä sillä ainakin on iso vaikutus omaan jaksamiseen, kun kykenee 

hahmottamaan sen, että tämä vaan menee näin tämä asia ja tämä on työasia, eikä mun 

kannata sitä niin hirveästi henkilökohtaisesti ottaa. 
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Täytyy kuitenkin muistaa, että ne on vaan asioita ja ne hoidetaan yksi kerrallaan. 

Sellainen tietynlainen etäisyys siihen… 

 

Esimiehen jaksamisen ja työn mielekkyyden kannalta koettiin tärkeäksi, että esimiehelle 

löytyy monipuolisia tukimuotoja työssä jaksamisen tueksi. Haastateltavien mukaan esimies 

tarvitsee tukea sekä työssä että työn ulkopuolella. Useat esimiehet kokivat saavansa tukea 

omalta organisaatioltaan. Lähiesimiestason kokemuksen mukaan ylemmän esimiestason 

tukea olisi hyvä olla tarjolla riittävästi ja monipuolisesti arjessa tukemassa johtamistyötä. 

Työn ulkopuoliset tukimuodot koettiin tärkeiksi. Haastateltavien mukaan oman 

henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta työn ulkopuolinen elämä ja sieltä 

saatava tuki ovat esimiehelle korvaamaton voimavara. 

 

Sitten tietenkin perhe ja ystävät ja kaikki semmoset, semmonen tasapainoinen elämä, 

että jos sää et oo tasapainoinen työn ulkopuolella, niin et voi kyllä olla, tai ainakin 

pitäis olla hirveän hyvä feikkaamaan, niin olla sitten töissäkään. 

 

Ja tuota, jokainen varmaan rakentaa semmoisen oman tyylinsä, ite nään, että se 

työnhallinta tukee sitä jaksamista siinä työssä, … 

 

No mulla on liikunta, se on ehdottomasti… toinen on sitten hyvä perhe-elämä… 

kolmas on, mitä vois sanoa, että auttaa jaksamaan on tämä työyhteisö. 

 

Onnistumisen kokemukset 

Haastateltavien mukaan onnistumisen kokemukset olivat tärkeä tekijä esimiehen 

työmotivaation muodostumisessa. Onnistumisten kautta esimies näkee konkreettisesti työnsä 

tulokset ja nämä kokemukset antavat hänelle voimaa jatkaa ja selvitä tulevista haasteista. 

Onnistumisen kokemuksia esimiehille syntyi positiivisen palautteen saamisesta. 

 

… että kun mää saan sen jostakin, vaikka ylempää tasoa tai alempaa tasoa, että mää 

oon tehnyt työni hyvin niin mää koen sen niinkö palkitsevana tähän työhön. 

 

Välillä joutuu palaamaan ja kannattaakin palata, että hei mitä me ollaan saatu oikeasti 

aikaiseksi, jostakin työlistasta tuolta kattoa, että mulla on tehtäviä suoritettuna tuon 

verran, noi asiat mää oon jo hoitanut kuntoon, että kai se sieltä haetaan sitä 

positiivisuutta. 
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Se tietenkin on iso asia kun työntekijät antaa sitä positiivista palautetta ja kiitosta 

välissä, se on palkitsevaa ittelle. 

 

Esimiehen työssään saama palaute ei aina ole positiivista.  Usein palautetta koettiin tulevan 

enemmän, kun jokin asia ei ole kunnossa. Haastateltavien mukaan tärkeää oli esimiehen oma 

kyky tunnistaa onnistumisen kokemuksia ja löytää niitä omasta työstään. Esimiesten mukaan 

on usein omissa käsissä, kuinka ja millaisia onnistumisen kokemuksia työstään löytää. 

 

Että negatiivinen palaute, vaikka siihen oppii, niin se syö aina. Että sitten kun sitä 

tulee tarpeeksi paljon niin se väsyttää. 

 

Niin meillä ei ole tulospalkkiota. Heh. Ehkä se on enemmän sitä ajatusta, että saa ite 

myhäillä, että meni omasta mielestä ihan kivasti, jotenkin tämä työ on mulla… 

 

Mää oon pyrkinyt siihen, että mulla on tavoitteena, että mää joka päivä löytäisin 

jonkun kivan asian siitä päivästä ja itse sitä mielessäni hehkutan. 

 

Esimiehelle eräs tärkeä merkki onnistumisesta oli myös se, että kun hän tai organisaatio 

saavuttaa ylempää asetettuja tavoitteita. Haastateltavien mukaan esimiestyöstä on 

löydettävissä runsaasti palkitsevuutta juuri työstä itsestään. Heidän mukaansa erillisiä 

ulkoisia tai näkyviä palkitsemisen muotoja ei tarvita onnistumisen kokemusten löytämiseksi. 

  

… saan sen työtyydytyksen siitä, että mää pääsen niihin tavoitteisiin mitä työnantaja 

multa edellyttää. 

 

… ei mun tartte palkita, kun se työ palkitsee koko ajan. 

 

En mää oikeastaan ajattele, että mää palkitsen itteäni. Ehkä tää työ palkitsee itte 

ittiään kuitenkin aika paljon. 

 

Vastuun kantaminen 

Haastateltavat kokivat työhön liittyvän vastuun motivoivana tekijänä. Työhön innostavaa ja 

motivoivaa vastuuta haastateltavat löysivät muun muassa siitä, että saivat itse hallita omaa 

työaikaansa ja työskentelyään. Haastateltavat viittasivat usein myös organisaation 
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perustehtävään ja sen tärkeyden muistamiseen. Vastuu omasta työstä ja toisten tekemän työn 

kunnioittaminen oli esimiehelle tärkeää. 

 

… sitä mää pidän semmoisena vapautena mikä kuuluu tämän tason henkilön työhön, 

että pystyy ite hyvin pitkälle ottamaan vastuun siitä omasta työstään ja 

aikatauluttamaan sitä omaa työtänsä, sillälailla. 

 

Se motivaatio taas lähtee sieltä perustehtävän kautta, että pitää mielessä tarkkaan sen, 

että miksi mää teen tätä työtä. 

 

Haluan arvostaa kaikkien työpanosta. Ihan jokaisen. 

 

Esimiehet kokivat, että tärkeä osa työtä on korkea työmoraali. Esimiehen asemaan kuuluu 

vastuu omasta työstä ja sen hyvin hoitamisesta. Haastateltaville oli tärkeää, että he kykenivät 

hoitamaan työnsä hyvin ja voivat tätä kautta olla tyytyväisiä antamaansa työpanokseen. Tätä 

kautta esimies toimii myös esimerkkinä muille, mikä koettiin olevan esimiehen asemassa 

toimivalle tärkeä tapa johtaa sekä itseään että alaisiaan. 

 

Ja tapa toimia semmosen sisäisen yrittäjän tavoin, että sää koko ajan teet parhaasi, 

niin kuin tämä olis sun firma, niin on hirveän hyvä tavallaan semmonen, se motivoi… 

 

Siinähän on vaakakupissa se, että miten haluaa että asiat on hoidettuna. Jos rajaa sen 

työpäivä siihen työpäivän mittaan, niin kyllähän se ehkä se minimi, juuri se minimi 

vois tulla suoritettua. Ainakaan mulle henkilökohtaisesti se minimi ei riitä. 

 

… vaikka ei niin että minä menen ja teen kaikki itse vaan se, yritän olla se esimerkki, 

ja mä toivon että sen esimerkin kautta mää saan sitä viestiä vietyä eteenpäin,… 

 

 

Katse tulevaisuuteen 

Esimiehet kokivat motivoivana sen, että kykenee hahmottamaan työhön ja myös omaan 

uraan liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Esimiesten mukaan johtamisen kannalta keskeistä on 

hahmottaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kokemus oli, että esimiehen työssä usein 

kysymys ei ole tämän päivän asioiden johtamisesta, vaan esimiehen tulee johtaa 

tulevaisuudessa tapahtuvia asioita jo edeltä käsin. 
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…niin kyllä esimiesten täytyy kouluttautua. Sekä siihen tulevaisuuteen, että hankkia 

valmiuksia siihen tulevaisuuden toimintaan, että meillä on myös tuo työntekijäkenttä, 

meillä on tulossa ihan uus sukupolvi sinne töihin, että kyllä se esimiestyön luonnekin 

muuttuu… 

 

Ja kuitenkin, pitäähän olla vahva näkemys siitä, että mitä se työ pitää sisällään ja mitä 

sen pitäisi olla, ja tavallaan mitkä on ne pelimerkit ja askeleet minne ollaan menossa, 

mitkä on ne meidän tavoitteet ja mitä polkua me niihin kuljetaan. 

 

… niinkö semmosta ennakoitavuutta pitää olla kokoajan siinä tehtävässä, aina 

mieluummin muutama tahti edellä kuin muutama tahti perässä… 

 

Haastateltavien kokemuksen mukaan toinen merkittävä tekijä tulevaisuuden suunnittelussa 

oli oman uran suunnittelu. Esimiehet näkivät tärkeänä, että omalle uralle on olemassa 

suuntaviivat. Esimiehellä oli lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita organisaation asettamien 

virallisten työn tavoitteiden lisäksi. Henkilökohtaiset tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat 

pitivät yllä esimiesten motivaatiota työhön ja itsensä kehittämiseen. 

  

… mutta tietenkin työllehän on aina sitten ne omat henkilökohtaiset tavoitteet. Että 

miten sen työn suorittaa ja että mitkä ne tavoitteet omalle työuralle on, että mitä sitä 

jatkossakin haluaa. Kyllä minä sitä ainakin välillä mietin. 

 

Nyt alkaa ajattelemaan sitä, että mitä minä vielä haluan tältä työuralta ennen 

eläkeikää. 

 

4.2.2 Haasteet 

 

Esimiehen Haasteet-kategoria muodostui alaluokista työssä kuormittuminen, vaikeuksien 

voittaminen ja aikarajoitteet. 

 

Työssä kuormittuminen 

Esimiehet kokivat työnsä olevan ajoittain hyvinkin kuormittavaa. Työssä ilmeni monenlaisia 

kuormitustekijöitä, joita esimiehen piti pystyä käsittelemään ja hallitsemaan. Näiden 
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stressitekijöiden kontrollointi oli tärkeää, jotta esimies kykenisi tehokkaaseen 

työsuoritukseen.  Eräänä merkittävänä kuormitusta aiheuttavana tekijänä esimiehet 

tunnistivat työn asioiden ajattelun ja stressin kokemisen vapaa-ajalla. 

 

Se on, että 7 huonoa ja 1 hyvä juttu ja nehän tietyllä tavalla pitää pystyä käsittelemään 

sitten ite omassa korvien välissään. Valehtelisin, jos väittäisin, etteikö ne joskus ole 

kotiakin mennyt ne asiat. Tavallaan aika haastavaa on sulkea niitä kaikkia huonoja 

juttuja tuonne toimiston oven taakse kun lähdet töistä pois. 

 

No henkisestihän tää on just silleen kuormittavaa. Että eihän sitä voi päästä lopettaa 

niitä ajatuksia, että jos on jokin semmonen ongelmatilanne, niin kyllähän se monesti 

jatkuu tuonne kotiin asti, vaikka sitä kuinka yrittäisi, että en ajattele, niin miettii niitä 

ratkaisuja. 

 

Joo omina heikkouksina pidän tätä työlle antautumista, sen työn ja vapaa-ajan, sen 

yhistämistä. 

 

Osa esimiehistä kuitenkin kykeni sulkemaan työt pois mielestään vapaa-ajalla ja kokivat, 

ettei työstä ole merkittävää haittaa työajan ulkopuolella. 

 

Ite on kuitenkin sen jo oppinut, ettei töiden jälkeen kotona mieti niitä työasioita. Että 

pystyy irrottautumaan hyvin siitä. Silloin ihan uran alussa niitä tahtoi miettiä 

työasioita kotonakin. 

 

Mutta en mää niinkö iltakausia täällä vietä ja sen mää oon tehnyt jo jaon, että kotona 

en katso sähköpostia ja tee töitä, muuta kuin silloin kun on etäpäivä. Se auttaa mua 

jaksamaan tässä työssä. 

 

Esimiehen työn kannalta merkittäväksi kuormitustekijäksi nykyajan työelämässä koettiin 

asioiden paljous ja asioiden jatkuva muutos. Esimiehet kokivat, että heidän asemansa 

organisaatiossa työtä suorittavan ja johtavan portaan välissä asetti heidät asemaan, jossa 

kaikki organisaatiossa tapahtuva jossain määrin kanavoitui heidän kauttaan. Haastateltavien 

kokemuksen mukaan esimiehen työssä on ensiarvoisen tärkeää oppia hallitsemaan erilaisia 

stressitekijöitä. Aina kuitenkaan kokeneetkaan esimiehet eivät tähän täysin kykene. 
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Ja sitten tää, tämä oikeestaan kaiken paljous, niin se on se mikä on raskasta. 

 

Että tämä tosiaan niinkö kuormittaa paljon tämä jatkuva muutos. 

 

… ja tämähän on koko ajan muuttuva sektori, ja meidän terveydenhuoltoalalla aina 

ennen sanottiin, että tullee joku muutos ja sitten palataan pysyvään tilaan, mutta ei 

tänä päivänä palata enää siihen pysyvään tilaan, se muutos on ihan jatkuvaa 

meidänkin alalla.  

 

Arjen kiireissä esimiehillä oli välillä vaikeuksia muistaa huolehtia itsestään ja omasta 

jaksamisestaan. Työn kannalta ”tärkeimpien” prioriteettien hoitaminen saattoi joskus viedä 

esimiehiltä liiaksi huomiota ja silloin omasta jaksamisesta ja omista tavoitteista ei muistettu 

huolehtia riittävästi. 

 

Mutta tavoitteisiin pyrkiminen, se kun työ vie, työn imu vie tässä arjessa, niin välillä 

saattaa se omakin tavoite siellä hukkua, mikä se oli se mun, että mihinkä mä 

tavottelen tässä. Kyllä se on hyvä palauttaa välillä mieleen, että sekä ne työn tavoitteet 

että ne henkilökohtaiset tavoitteet. 

 

… ja se itsensä johtaminen sitä kautta että, siinä esimerkkinä olemisessa on aina 

vaarana uuvuttaa ittensä. Olla silleen, en sano, että vaikee sanoa ei, mutta sää 

kokoajan annat hirveän paljon itsestäsi, ja sitten tavallaan unohdat ittesi… 

 

Vaikeuksien voittaminen 

Haastateltavat kokivat, että johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on aika ajoin 

yksinäistä työtä. Esimiehellä ei välttämättä ole organisaatiossa tukenaan muita johtajia, vaan 

hän on yksin vastuussa sekä työntekijöiden että ylemmän johdon suuntaan. Haastateltavat 

kokivat, että esimiehen on kestettävä tietynlaista yksinäisyyttä ja opittava tulemaan sen 

kanssa toimeen. 

 

… ja sitten se yksin vastuussa oleminen, onhan tämä aika yksinäistä puuhaa… 

 

Ainakin itse koen, että joku sen viisaasti sanoikin, että kun hyppäät esimiehen 

saappaisiin, se on askel yksinäisyyteen päin. 
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Esimiehen työssä piti olla myös valmis vastaamaan arjen vaikeisiin tilanteisiin nopeasti. 

Usein esimiehellä ei ole aikaa sopeutua vaan muutokseen on oltava valmis lyhyelläkin 

aikataululla. Vaatimuksia esimiehelle tulee sekä työntekijöiden että ylemmän johdon 

suunnalta. Haastateltavien kokemuksen mukaan esimiehen työssä omat resurssit ovat usein 

rajalliset niin ajallisesti kuin käytettävissä olevien keinojen valossa, tällöin on tärkeää, että 

esimies käyttää nämä rajalliset resurssit järkevästi ja tehokkaasti. 

 

kaikki pitäis tapahtua nopeasti, ja muutoshan on yleensä semmonen prosessi, niin se 

saattaa viedä pitkän aikaa, mutta esimiehellähän se muutos pittää tapahtua heti. Että 

esimies ei ehdi vellomaan siinä prosessissa… 

 

Sehän on ihan selvä, että joutuu olemaan ristitulessa koko ajan, että ylhäältä vaaditaan 

ja työntekijät vaatii, mutta se on vaan kestettävä, otettava ne asiat asioina ja pyrkiä 

vaikuttamaan niihin asioihin mihin pystyy ja ne mihin ei pysty niin viedä ne vaan 

eteenpäin. 

 

Haastateltavien mukaan esimies joutuu työssään usein kritiikin kohteeksi. Palautetta työstä 

tulee työntekijöiltä, asiakkailta ja ylemmältä johdolta. Esimiehen työssä tärkeää on osata 

käsitellä erilaisia palautteita ja yrittää nähdä niiden rakentava luonne. Palautteen ja kritiikin 

vastaanottamisessakin kokemus auttaa ja kokeneemmat esimiehet tiedostivat ongelman ja 

osasivat suhtautua asiaan ammattimaisella asenteella. 

 

… musta tuntui alun perin esimiestyössä, että mää otin kritiikin sillä lailla hirveän 

henkilökohtaisesti, kun taas ei ole kyse siitä miten minä tein, vaan siitä, että esimiestä 

kritisoidaan, syystä tai toisesta. 

 

…ajattelen, että oon vasta alkutaipaleella tässä esimiestehtävässä ja tämän vuoden 

aikana jo ehkä pikkuisen kovettunut sen suhteen, että mitkä asiat pääsee tuonne 

puseron alle ja mitkä jää tänne työpaikalle työasioina. 

 

Esimiehet korostivat stressin hallitsemisen merkitystä tehokkaan johtamisen edellytyksenä. 

Monenlaiset tekijät kuormittavat esimiestä henkisesti ja kuluttavat esimiehen voimavaroja. 

Tässäkin asiassa kokemuksella oli merkitystä, jolloin stressiä opittiin ajan kanssa 
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hallitsemaan paremmin. Esimiehet kuitenkin kokivat, että henkinen kuormitus on välillä 

merkittävää ja sen hallitsemiseksi on tehtävä töitä, jotta jaksaa työssään. 

 

(Henkinen kuormitus/stressi?) Kyllä ne pystyy, ainakin kun vähän tekee sitä 

semmosta… reflektoi itseään ja tutkailee vähän, niin kyllä sitä tunnistaa ne. Kyllä 

minä ainakin tunnistan itsestäni sillä lailla. 

 

Se henkinen kuormitus on sitten se paljon kovempi juttu. Sitäkin kautta se itsensä 

johtaminen on tosi tärkeetä, ja tunnistaa ne omat voimavarat, omat vahvuudet ja omat 

heikkoudet myöskin on tosi tärkeetä tunnistaa, sitten se ittensä loppuun ajamisen riski 

on kokoajan olemassa… 

 

Aikarajoitteet 

Esimiesten kokemuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen on nykypäivänä 

kiireistä työtä. Esimiehellä koettiin olevan paljon velvollisuuksia eri toimijoita kohtaan. 

Useimmat haastateltavat kokivat, että työmäärä suhteessa aikaan oli suuri. Monissa 

tapauksissa yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa rajoitti esimiehen omia 

mahdollisuuksia suunnitella ja käyttää tehokkaasti työaikaansa. Aikataulujen 

yhteensovittaminen monien toimijoiden kanssa johti usein työpäivän pirstaloitumiseen, 

jolloin mahdollisuus keskittyä oman perustyön tekemiseen jäi vajaaksi. 

 

Et joskus tuntuu, että se oma resurssi ei riitä siihen. Musta tuntuu enempikin se on 

sitä, että se on sitä aika pulaa. 

 

Se henkinen kuormittavuus tullee mun mielestä tämmösistä aikatauluista, 

resursoinnista, siitä että asioita on kesken ja niin sanotusti monta rautaa tulessa, niin 

sieltä tulee sitä henkistä kuormittavuutta. 

 

Kyllä tämmöinen aikatauluttaminen ja niissä aikatauluissa pysyminen on välillä aika 

haasteellista kun päivittäin tulee aina erilaisia muuttujia, erilaisia asioita, jotka menee 

prioriteettilistalla kärkeen ja ne pitää sitten hoitaa alta pois. 

 

Osa aikatauluun liittyvistä kiireistä ja ongelmista oli myös esimiesten itsensä luomia. 

Aikatauluttaminen ja erilaisten toimintojen yhteensovittaminen organisaatioiden välillä 

koettiin haasteelliseksi. 
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No aika loppuu välillä kesken. Välillä asioiden eteenpäin vieminen on tuskastuttavan 

hidasta, ja se varmaan tämmönen… aikatauluttaminen ja tämmöset niin ne on 

semmoisia haasteita… 

 

Ja sitten toinen minkä kanssa jatkuvasti kamppailee on ajan käyttö, eli mihinkä sitä 

aikaa… mikä vie aikaa… 

 

… tulee asetettua liika kovia aikatavoitteita, ne ei oo niinkään toiminnallisia kuin 

ajallisesti haastavia. 

 

4.3 Yhteenveto 

 

Itsejohtajuus kokemuksena sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille oli hyvin 

monitulkintainen ilmiö. Esimiehet liittivät itsensä johtamiseen erilaisia tekijöitä henkilöstä 

riippuen. Tutkimuksessa ei tullut esille, että itsensä johtaminen olisi sosiaali- ja 

terveydenhuollon esimiesten keskuudesta selkeästi tai yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Ilmiöön liitetään monia erilaisia näkökulmia ja tulkintoja. 

 

Tutkimuksessa keskeisiksi itsejohtajuuteen liittyviksi tekijöiksi paljastuivat esimiehen 

koulutustausta ja -historia, itsensä kehittäminen työelämässä, henkilökohtaiset intressit ja 

tavoitteet työuralle sekä persoonalliset tekijät. Osa haastatelluista esimiehistä oli saanut 

koulutusta itsensä johtamiseen. Joitakin haastateltavia aihe kiinnosti henkilökohtaisen 

kehittymisen takia. Henkilön mahdollinen itsensä johtamisen koulutus tai kiinnostus 

aiheeseen ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan haastattelun tutkimukselle tuottamaan 

aineistoon. Myös haastateltavat, jotka eivät ilmoittaneet opiskelleensa tai olevansa erityisen 

kiinnostuneita aiheesta, olivat hyvin orientoituneita ja tietoisia aiheesta. 

 

Esimiehet liittivät itsensä johtamiseen kuuluvan henkilön innostuksen kouluttautumiseen ja 

oppimiseen. Sekä muodollinen koulutus/tutkinto että työn ohessa tapahtuva 

kouluttautuminen nähtiin keskeisinä kehittämiskohteina. Osaamisen hankkiminen ja 

ylläpitäminen olivat itsejohtamisen keskeinen osaamisalue. Tähän liittyi tärkeänä huomiona 
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se, että pelkkä opiskelu tai koulutuksessa käyminen ei riitä. Tehokkaaseen itsejohtajuuteen 

kuuluu laajempi oppimisen ja osaamisen kehittäminen. Tämä tarkoittaa tarvittavan tiedon 

tunnistamista, osaamisen hankkimista ja soveltamista. Lisäksi teoria ja käytäntö olivat 

oppimisen tärkeimmät lähtökohdat. Molemmat olivat itsensä johtamisen kannalta tärkeitä 

kehittymisen edellytyksiä. 

 

Itseään johdettiin työelämässä usein erilaisten tavoitteiden kautta. Keskeisinä tavoitteina 

esimiehet kokivat organisaation kautta tulevat viralliset tavoitteet työlle. Toiset toivat 

kuitenkin vahvasti esille myös henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen merkityksen työn 

ja oman uran kannalta. Tavoitteiden merkitys näytti kuitenkin jonkin verran eroavan nuorilla 

ja vanhemmilla esimiehillä. Kokeneemmilla esimiehillä tavoitteet omalle uralle ja sen 

kehittämisen jatkosuunnitelmat korostuivat voimakkaammin, kun taas nuoremmat esimiehet 

korostivat omien kehittymismahdollisuuksiensa hyödyntämistä työssään. 

 

Persoonan merkitys ja sen käyttäminen työssä oli esimiesten mielestä ehdoton itsensä 

johtamisen edellytys. Oma persoona koettiin voimavaraksi ja työkaluksi, jonka avulla 

esimies sekä tekee työtä, että huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Itsensä 

tunteminen oman työn johtamisen kannalta oli keskeinen tekijä, joka korostui haastatteluissa. 

Esimiesten kokemuksen mukaan itseä pitää seurata aktiivisesti ja kehittää tarpeen mukaan 

kuten osaamistakin. Itsensä johtaminen oli niin oppimista kuin henkistäkin kehittymistä. 

 

Itsensä johtamisen ja oman työn hallitsemisen kannalta haasteena esimiehet pitivät ajan 

kanssa kamppailua. Työelämä ja työtahti koettiin kiireelliseksi ja aikatauluttaminen 

haasteelliseksi. Usein esimiehet toimivat yhteistyössä eri organisaatioiden ja sidosryhmien 

kanssa, jolloin aikataulut ovat usein ulkoapäin annettuja. Tämä kavensi esimiesten oman työn 

suunnittelumahdollisuuksia ja toi aikataulupaineita omaan arkeen. Näistä haasteista 

esimiehen tuli selvitä ja samalla kyetä hoitamaan perustehtävänsä sekä huolehtimaan omasta 

jaksamisestaan.  
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5 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

esimiesten näkemyksistä itsejohtajuudesta osana heidän arkityötään. Tutkimuksen avulla 

pyrittiin lisäämään ymmärrystä terveysalan esimiesten tavoista pyrkiä tehokkaaseen 

työskentelyyn ja kuinka he motivoivat itseään työssään. Tutkimus pyrki samalla 

selvittämään, liittävätkö suomalaisessa työkulttuurissa toimivat esimiehet itsensä 

johtamiseen kirjallisuudessa esiintyvien teorioiden kaltaisia piirteitä ja käyttävätkö he 

teorioissa kuvatun kaltaisia keinoja itsensä johtamiseen. 

 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisena ilmiönä itsensä johtaminen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan esimiesten työssä näyttäytyy. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kokemukset itsensä johtamisesta olivat hyvin 

moninaisia ja persoonallisia. Tutkimustuloksissa ei selkeästi esiintynyt mitään yhtenäistä 

tyyliä tai tapaa itsensä johtamiseen. Enemmän kyse oli juuri jokaisen esimiehen 

henkilökohtaisista taidoista ja tottumuksista, joilla omaa työtä suunnitellaan ja johdetaan. 

Selkeä syy itsejohtajuuden tulkinnallisuudelle ja käytäntöjen monitahoisuudelle työelämässä 

on itsejohtajuuden liittyminen vahvasti henkilön persoonaan. Tieteellisen tutkimustiedon 

vajavaisuus ja selkeän teoreettisen kuvauksen puutteellisuus tekevät itsensä johtamisesta 

enemmän jokaisen henkilökohtaisen prosessin, kuin varsinaisen yhtenäisen menetelmän tai 

teorian. 

 

Tätä tutkimusta varten luotu teoriatausta nojaa vahvasti Manzin kehittämään itsensä 

johtamisen teoriaan. Halusin kuitenkin antaa haastateltaville vapauden kertoa omista 

kokemuksistaan liittyen itsensä johtamiseen. Tällöin edellä mainittu teoria olisi rajannut 

liiaksi haastateltavien mahdollisuuksia ilmaista itseään. Lisäksi suomalainen sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintaympäristö eroaa merkittävissä määrin amerikkalaisesta 

yrityskulttuurista, jossa Manzin teoria on alun perin kehitelty. Tämän vuoksi teoriataustaa on 

täydennetty kotimaisella itsejohtajuuden kirjallisuudella. Näin tutkimuksen lähtökohdat ja 
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teoreettinen perusta on voitu tuoda lähemmäs haastateltavien arvomaailmaa ja aihetta voitiin 

tutkia laajemmasta näkökulmasta antaen tutkittavien kokemuksille suurin painoarvo. 

 

Itsensä johtaminen on nykypäivän työelämässä kasvattanut suosiotaan. Työelämän 

vaatimusten koveneminen ja työskentelytapojen muuttuminen ovat synnyttäneet tarvetta 

henkilökohtaiseen valmentautumiseen paremmaksi ja tehokkaammaksi työntekijäksi. (Neck 

& Manz 2013.) Tutkimukseen osallistuneet esimiehet kokivatkin, että työelämä on muuttunut 

merkittävästi ja muutos jatkuu edelleen. Lisäksi Suomessa ollaan uudistamassa koko 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismallia (SOTE-uudistus), mikä varmasti tuo 

merkittäviä muutoksia monien alalla työskentelevien esimiesten arkeen. 

 

Manzin luoman itsensä johtamisen teorian taustalla on ajatus henkilön pyrkimyksestä 

vaikuttaa itseensä tehokkaamman työskentelyn aikaansaamiseksi. Teoria perusteet ovat 

johdettu psykologian alan käyttäytymisen ja motivaation -teorioista. Manzin luomaan 

teoriaan on pyritty kehittämään hyvin selkeitä keinoja ja menetelmiä itsensä johtamiseen. 

Teorian käyttäminen perustuu kolmeen strategiaan, joiden avulla henkilö toteuttaa itsensä 

johtamista. (Neck & Houghton 2006.) Tutkimuksessa ei tullut esille suoria viitteitä siitä, että 

suomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet käyttäisivät järjestelmällisesti teoriassa 

kuvattuja strategioita itsensä johtamiseen. Monet Manzin teoriassa kuvatut menetelmät ovat 

kuitenkin sellaisia, että niiden käyttäminen on mahdollista, vaikkei olisi perehtynytkään 

hänen teoriaansa. Toisekseen näitä samoja menetelmiä voi oppia muistakin yhteyksistä kuten 

teorian kehitellyt Manz itsekin toteaa (kts. Manz & Sims 2001, Neck & Manz 2013). Mikäli 

olisi haluttu tutkia pelkästään Manzin luoman itsensä johtamisen teorian soveltamista tämän 

tutkimuksen kohdejoukkoon, olisi sen selvittämiseksi ollut mahdollista käyttää Manzin 

luomaa teorian tutkimiseen käytettävää kyselymenetelmää Self-Leadership Questionnaire tai 

sen kehitellympiä versioita. (kts. Neck & Houghton 2006). 

 

Tutkimuksessa löytyi kuitenkin yhtäläisyyksiä Manzin itsensä johtamisen teorian 

strategioiden kanssa. Haastatellut esimiehet kuvasivat itsensä johtamiseen kuuluvan 

keskeisinä keinoina tavoitteiden asettamista ja itsetarkkailua. Näiden lisäksi useimmat toivat 

esiin myös henkilökohtaisen palkitsemisen ja palautteen merkityksen oman työn 
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kehittämisessä. Yksittäisenä esimerkkinä tuli esille myös vihjeiden hallinta keinona oman 

työn tehostamiseen. Monet haastatelluista liittivät itsensä johtamiseen teoriassa kuvattujen 

kaltaisia itse asetettuja tavoitteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehelle nämä olivat 

tyypillisesti työhön liittyviä ja hyvin konkreettisia tavoitteita. Osalle esimiehistä tavoitteet 

olivat selvästi enemmän henkilökohtaisia luonteeltaan. Henkilökohtaiset tavoitteet olivat 

omaan uraan ja kehittymiseen liittyviä ja ne saattoivat olla hyvinkin pitkän aikavälin 

tavoitteita. Itsetarkkailu oli esimiesten mukaan hyvin yleinen ja tärkeä työväline oman työn 

johtamisessa. Itsetarkkailua pidettiin välttämättömänä kehittymisen edellytyksenä esimiehen 

työssä. Itsetarkkailun tärkeys tuli myös esille työssäjaksamisen ja stressin hallitsemisen 

apuvälineenä. Itsensä palkitseminen esimiesten työssä oli useimmiten onnistumisen 

kokemus, kun jokin työtehtävä tai tavoite saavutettiin. Useimmat esimiehet kokivat työnsä 

palkitsevana sellaisenaan, eivätkä nähneet erityistä tarvetta palkita itseään. Muutama 

haastatelluista kuitenkin aktiivisesti palkitsi itseään onnistuneesta työstä ja liittivät jonkin 

työn ulkopuolisen tapahtuman olevan palkinto hyvin tehdystä työstä. Palautteen antaminen 

itselleen oli harvemmin käytetty keino, mutta myös se tuli esille esimiesten itsensä 

johtamisen kuvauksessa. Palautetta annettiin enemmänkin positiivisessa mielessä 

onnistumisista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Esimiehillä oli kuitenkin myös kokemuksia 

itsensä kriittisestä arvioinnista. Eräs esimies kuvasi itsensä johtamiseen kuuluvan myös 

vihjeiden hallinnan. Tällä viitattiin työpaikan ja työtovereiden merkitykseen työn tekemisen 

edistäjänä tai esteenä. 

 

Luonnollisen palkitsemisen strategiat ovat keino lisätä työhön positiivisia assosiaatioita ja 

samalla vaimentaa työn negatiivisia aspekteja (Marques-Quinteiro & Curral 2012.) Itsensä 

johtamisessa tulisi tunnistaa johonkin tehtävään liittyvät positiiviset ja negatiiviset elementit 

ja pyrkiä niitä korostamalla ja vaimentamalla lisäämään motivaatiota epämiellyttävien 

tehtävien suorittamiseksi (Neck & Houghton 2006). Tutkimuksessa ei tullut ilmi, että 

sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet käyttäisivät tämän tyyppistä menetelmää lisäämään 

omaa motivaatiotaan tehtäviä suorittaessaan. Muutamissa esimerkeissä haastateltavat toivat 

esiin, että esimiehen työssä on paljon tehtäviä, jotka eivät ole miellyttäviä suorittaa. Tällöin 

haastateltavat kertoivat pitävänsä tällaisia tehtäviä lähinnä esimiehen työhön pakollisina 

kuuluviksi, jotka tulee suorittaa ammattimaisesti ja ajatella niiden olevan osa työtä. 



52 

 

 

Tulkinnallisen ajatusmallin strategiat pyrkivät muokkaamaan työtä ja siihen liittyviä 

assosiaatioita ajatustasolla. Tällöin tarkoitus ei ole vaikuttaa omaan käyttäytymiseen tai 

pyrkiä hallitsemaan fyysistä ympäristöä, vaan itsensä johtaminen on oman ajatusmaailman 

hallintaa. (Manz & Sims 2001.) Näistä keinoista selkeimmin tutkimuksessa viitattiin 

kuviteltuihin kokemuksiin. Tutkittavat toivat esiin valmistautumisen merkityksen työssään. 

He korostivat sitä, kuinka tärkeää on, että on hyvin valmistautunut tuleviin työtehtäviin. 

Esimiehen työssä korostuu asioiden valmistelu ja tiedon hankkiminen etukäteen. Tätä 

voitaisiin verrata Manzin kuvaamaan visualisaatioon tai mielikuvaharjoitteluun. 

 

Itsensä johtamista voidaan lähestyä myös muista näkökulmista. Manzin teorian tarkoituksena 

on ollut tuoda itsensä johtamiseen konkreettisia keinoja ja menetelmiä, joita on helppo 

soveltaa käytännössä (Manz 1989). Tätä tutkimusta varten Manzin teorian rinnalle on tuotu 

kotimaista itsensä johtamisen teoriaa. Tarkoituksena oli laajentaa itsensä johtamisen 

teoriaperustaa niin, että aihetta voidaan tutkia suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

työympäristössä. Paasivaaran (2009) näkemys itsensä johtamisesta on huomattavasti 

laajempi käsitteenä kuin aiemmin kuvattu Manzin teoria. Itsejohtajuus on omasta työkyvystä, 

jaksamisesta, motivaatiosta ja osaamisen kehittämisestä huolehtimista. Tutkimuksessa 

haastateltavat kuvasivat oman työnsä johtamiseen liittyvän etenkin osaamisesta ja 

ammattitaidosta huolehtimisen. Koulutuksen ja tutkinnon merkitys nostettiin haastatteluissa 

toistuvasti esiin. Haastateltavien kokemus oli, että tarvitaan riittävästi koulutusta 

toimimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehen tehtävissä. Haastateltavat pitivät 

useimmiten korkeakoulututkintoa vähimmäisvaatimuksena. Tämän lisäksi he useaan 

otteeseen toivat esiin lisäkoulutuksen ja osaamisen hankkimisen välttämättömyyttä. 

Esimiesten mukaan tärkeää on pitää omaa osaamistaan ajan tasalla. Tämä ei heidän mukaansa 

tarkoita vain koulutuksissa käymistä, vaan kyseessä oli omien osaamistarpeiden 

tunnistaminen ja tarvittavan osaamisen hankinta ja soveltaminen. Tutkimukseen 

osallistuneiden näkemysten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon alalla esimieheltä 

vaaditaan nykyään monipuolista osaamista, jota esimiehen on itse osattava hankkia ja 

soveltaa käytännön työssään. Esimiehelle onkin suuri haaste, kuinka hän pystyy hankkimaan 
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ja ylläpitämään vaaditun osaamistason kiireisessä työelämässä. Kuten tutkimuksessa kävi 

ilmi, alalla toimivat esimiehet nostivat yhdeksi keskeiseksi työnsä haasteeksi ajan hallinnan. 

 

Nikkilän ja Paasivaaran (2007) mukaan itsejohtajuus kuuluu johtajan arkeen ja tällöin on 

kyse omien kykyjen ja rajojen tunnistamisesta ja analysoimisesta. Tutkimukseen 

osallistuneet esimiehet pitivät yhtenä tärkeimmistä itsensä johtamisen menetelmistä 

itsereflektiota ja oman toimintansa analysointia. Esimiesten mukaan alalla työskentelevän on 

ensiarvoisen tärkeää tuntea itsensä ja omat kykynsä. Itsensä ja oman persoonansa tunteminen 

oli esimiehille ehdoton edellytys ja vaatimus, jotta olisi mahdollista työskennellä 

tavoitteellisesti ja tehokkaasti haastavassa toimintaympäristössä. Omien vahvuuksien ja 

kykyjen tunteminen oli esimiesten mielestä siinäkin mielessä ehdottoman tärkeää, että tämä 

oli edellytys itsensä kehittämiselle. Itsensä kehittäminen ja oman osaamisen 

kokonaisvaltainen hallitseminen vaativat jatkuvaa oman toiminnan arviointia. Omia kykyjä 

ja kehittämiskohteita oli tarkasteltava kriittisesti ja analysoitava mahdollisia uusia 

osaamistarpeita. Eräs nuori haastateltava toikin esille sen, kuinka johtajan on oltava uransa 

alussa nöyrä ja tarpeen tullen tunnustettava puutteet osaamisessaan. Useammat haastateltavat 

toivat esille sen, että esimiehenkin on tunnustettava inhimillisyytensä sekä rajallisuutensa. 

 

Lisäksi Paasivaaran (2010) mukaan Itsejohtajuus on johtajan kokemus siitä, että hän hallitsee 

oman työnsä ja kykenee itseensä vaikuttamalla parantamaan johtamistaan. Itsejohtajuus on 

kyky selviytyä odotuksista ja paineista, joita nykyajan työelämä johtajalla asettaa. 

Haastatteluissa tuli esille se, että esimiehille on tärkeää kokemus siitä, että he ovat 

onnistuneet työssään. Erään haastateltavan mukaan hänelle ei riitä, että saa tehtyä työnsä 

vähimmäisvaatimusten mukaan, vaan hän haluaa tuntea tehneensä työnsä hyvin. Tämä 

onnistuminen sai hänet tuntemaan itsensä vahvaksi. Useimmat haastatellut esimiehet 

kuvasivat sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskentelyn olevan kiireistä, kuormittavaa ja 

haastavaa. Esimiestä kohtaan on monenlaisia vaatimuksia, joihin tulisi kyetä vastaamaan. 

Lisäksi esimiehet ovat usein ristiriitaisessa asemassa odotusten ja käytettävissä olevien 

resurssien suhteen. Esimerkiksi haastateltava kertoi kuinka työntekijöillä saattaa olla 

epärealistisia näkemyksiä siitä, mitä esimies käytännössä työpaikalla tekee. Lisäksi 
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esimiehillä odotetaan olevan valtaa ja päätöskykyä asioihin, joihin he usein eivät kuitenkaan 

voi millään tavalla vaikuttaa. Esimiehen asema työntekijöiden ja ylemmän johdon välissä 

koettiinkin usein haastavaksi ja epäkiitolliseksi tehtäväksi. Esimiesten kokemuksen mukaan 

kuormittuminen ja selviytyminen onkin hyvin paljon kiinni organisaatiosta ja ylemmän 

johdon tavasta tukea lähiesimiehiä hankalissa tilanteissa. Haastateltavat pitivät tärkeänä, että 

esimies saisi riittävästi rakentavaa palautetta myös työyhteisöltä, tällöin hän ei olisi 

pelkästään oman arviointikykynsä varassa. Palautteen saaminenkin vaihteli esimiesten 

kokemusten mukaan organisaatioiden välillä hyvinkin paljon. Palautteen merkitys oli 

kuitenkin kaikkien mielestä hyvin keskeinen esimiehen itsensä kehittämisen kannalta. 

 

5.1 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen arviointikriteeri on tutkimusprosessin luotettavuus ja 

tämän prosessin kuvaaminen riittävän tarkasti. Laadullisen tutkimuksen keskiössä on tutkija, 

jonka tekemät valinnat heijastuvat koko tutkimusprosessin laatuun ja luotettavuuteen. 

(Eskola & Suoranta 2014.) Tässä tutkimuksessa on pyritty pääsemään mahdollisimman 

lähelle haastateltavien kokemusmaailmaa ja sitä kautta tavoitteena on ollut kuvata ilmiötä, 

joka tutkimuksen lähtökohtien mukaan muodostuu kokemuksista, mielikuvista ja vastaajien 

henkilökohtaisista käsityksistä. Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat fenomenologinen 

käsitys tiedosta ja tutkimuksen tekemisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteellisen tiedon 

uskotaan syntyvän ja olevan löydettävissä arjen elämästä sekä ilmiön elämässään kokeneiden 

kertomuksista. 

 

Laadullista tutkimusta arvioitaessa on otettava huomioon tutkimus kokonaisuutena. 

Tutkimuksen yksittäisten osioiden luotettavuus ja laatu eivät vielä tee koko tutkimuksesta 

sellaista, vaan arvioinnissa on pidettä mielessä kokonaisuus, jonka laadullinen tutkimus 

muodostaa. Laadullisen tutkimuksen arviointi voi perustua esimerkiksi seuraavien tekijöiden 

tarkasteluun: tutkimusaihe ja tarkoitus, tutkijan sitoumukset tutkimuksessa, aineiston keruu, 

tiedonantajat ja heidän valintansa, aineiston analyysi ja sen kuvaus sekä tutkimuksen 
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raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2012.) Tässä osiossa kuvataan tämän tutkimuksen 

luotettavuutta edellä mainittujen arviointiperusteiden suhteen. Luotettavuuden lisäämiseksi 

tässä tutkimuksessa on tutkimuksen eri vaiheet pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

ja raportoimaan niin, että lukija voi arvioida koko tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Fenomenologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten kokemukset. 

Fenomenologiassa lähtökohtana on tutkimuskohteen subjektiivinen kokemus ja sen 

avaaminen tutkimuksen avulla. (Ronkainen ym. 2011.) Tähän tutkimukseen valittiin 

lähestymistapa, jolla päästiin mahdollisimman lähelle tutkittavien arkikokemuksia ja 

todellisuutta. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuttu nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

esimiesten kokemuksista, jolloin tutkimus-, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät on valittu 

sellaisiksi, että tutkittavien kokemukset voidaan tuoda tutkimuksessa esiin.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessi on suunniteltu alusta asti harkiten ja erilaisia 

tutkimusvaihtoehtoja punniten. Tutkija on perehtynyt aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja 

pohtinut mikä olisi tälle tutkimukselle paras lähestymistapa ja millaista aineistoa juuri tässä 

tutkimuksessa tulisi käyttää. Tutkimusprosessille oli myös varattu riittävästi aikaa, sillä 

tutkimus kesti suunnitteluvaiheesta raportointiin yli vuoden ajan. Tämän tutkimuksen aihe 

on sellainen, ettei sitä ole toistaiseksi Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tutkittu 

systemaattisesti. Ilmiötä ei toistaiseksi tunneta hyvin, eikä sitä ole toisissa tutkimuksissa 

kuvattu kattavasti. 

 

Tutkimuksen tekemisen keskeinen työväline on tutkimussuunnitelma. Tutkijan huolellisesti 

laatima ja seuraama tutkimussuunnitelma varmistaa sen, että tutkimus etenee loogisesti ja 

alun perin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Tutkimussuunnitelma ja sen noudattaminen ovat 

perusteet laadukkaan tutkimuksen tekemiselle. Tutkija tarvitsee tutkimussuunnitelmaa sekä 

tieteellisen perusteltavuuden että käytännön toteutettavuuden tueksi. (Ronkainen ym. 2011.) 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu pro gradu-tutkielman ohjaajan hyväksymää 
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tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa on noudatettu tutkimuksen alusta alkaen, eikä 

tutkijalle ole tullut tarvetta poiketa tutkimussuunnitelmasta missään tutkimuksen vaiheessa. 

 

Tutkittavat on valittu tutkimukseen ennalta määritettyjen valintakriteerien perusteella (Polit 

& Beck 2012). Heidän soveltuvuutensa tiedonantajiksi perustuu toimimiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollon esimiestehtävissä, työkokemus esimiestyöstä ja soveltuva koulutus 

tehtävään. Haastateltavat edustavat tutkimusjoukkoa kattavasti ja muodostavat monipuolisen 

ja rikkaan informaatiolähteen. 

 

Aineisto on kerätty teemahaastattelulla (Hirsjärvi & Hurme 2008). Haastattelumenetelmä 

tukee tutkimuksen metodologisia lähtökohtia sekä tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta. 

Teemahaastattelun avulla haastattelutilanne pysyy ennalta määrättyjen aiheiden sisällä, 

mutta haastateltavat saavat vapaasti kertoa kokemuksistaan. Aineisto on analysoitu 

induktiivisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla (Tuomi & Sarajärvi 2012). 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkittavan ilmiön kuvaaminen haastateltavien kokemuksen 

kautta. Teemahaastattelu ja induktiivinen sisällönanalyysi antavat tutkittavien kertomuksille 

ja heidän kokemuksilleen suurimman painoarvon. Analyysimenetelmänä olisi voinut olla 

jokin muukin sisällönanalyysin menetelmä, mutta tutkija päätyi induktiivisen menetelmän 

käyttöön. 

 

Yleisesti tunnustettu menetelmä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on 

Lincolnin ja Guban ehdottama menetelmä, jossa tarkastellaan laadullisen tutkimuksen viittä 

keskeistä osa-aluetta luotettavuuden näkökulmasta. Nämä arvioinnin osa-alueet ovat 

uskottavuus (credibility), seuraamuksellisuus (dependability), todeksi vahvistettavuus 

(confirmability), siirrettävyys (transferability) ja autenttisuus (authenticity). (Polit & Beck 

2012.) Edellä mainittujen arviointiperusteiden osalta uskottavuutta tutkimuksessa lisää 

monipuolinen ja rikas haastatteluaineisto. Tiedonantajiksi valittiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa eri tehtävissä toimivia esimiehiä. Haastateltavat 

edustavat iältään, urakehityksen vaiheiltaan sekä koulutustaustaltaan monipuolisesti 
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tutkimuksen kohdejoukkoa. Seuraamuksellisuuden osalta tutkimuksen vaiheet on pyritty 

raportoimaan mahdollisimman tarkasti. Raportoinnissa on kiinnitetty huomiota niihin 

kriittisiin kohtiin, joilla on suurin painoarvo tutkimuksen tulosten kannalta. Tutkimuksen 

kuvauksessa on pyritty avoimeen ja mahdollisimman informatiiviseen ilmaisuun. Todeksi 

vahvistettavuuden osalta tutkimuksen raportti on kirjoitettu yleisesti hyväksytyin 

raportointimuodoin, jolloin tutkimuksen luotettavuutta olisi mahdollisimman helppo 

arvioida. Arvioimisen helpottamiseksi suorat lainaukset haastatteluista ovat paikoitellen 

pitkiä, jotta lukija voi arvioida aineiston ja tulosten yhteneväisyyttä sekä tulosten 

perustumista haastatteluaineistoon. Tutkimuksen tulosten siirrettävyys tai sovellettavuus 

vastaaviin olosuhteisiin tai kohdejoukkoihin on tutkijan mielestä rajallinen. Kuten 

tutkimuksen raportissa on aiemmin kerrottu, itsensä johtaminen on hyvin henkilökohtainen 

prosessi, jota ei tunneta vielä riittävän hyvin. Tutkimus kuvaa haastateltavien 

henkilökohtaisia kokemuksia ja ajatuksia, joten tulokset ovat yleisellä tasolla mahdollisesti 

vastaavien olosuhteiden kaltaisia. Autenttisuuden saavuttamista ja sen siirtymistä raporttiin 

tutkijan on itsensä vaikea arvioida, koska hän on tutkimuksen edetessä tutustunut aineistoon 

ja haastateltaviin huomattavasti perusteellisemmin kuin kirjallinen raportti mahdollistaa 

lukijan tehdä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä oli tutkijan kokemattomuus. Tutkijalla ei 

ollut aiempaa kokemusta tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Tutkijalla ei myöskään ollut 

kokemusta haastatteluiden tekemisestä. Koska aiempaa kokemusta tutkimusprosessista ei 

ollut, tutkijan oli seurattava tutkimussuunnitelmaa tarkasti ja pyrittävä jokaisessa 

tutkimuksen vaiheessa tarkkuuteen. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella esitän seuraavat johtopäätökset: 
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- Sosiaali- ja terveydenhuollon alan esimiesten itsensä johtamisessa on kyse oman työn 

suunnittelusta ja hallinnasta, joka ylittää työn virallisen ulottuvuuden ja koskettaa esimiestä 

kaikilla elämänalueilla. 

 

- Itsensä johtamisen ilmiön kuvaaminen ja rajaaminen on haasteellista. Yksilöt liittävät 

itsensä johtamiseen hyvin erilaisia elementtejä, joten yksiselitteistä määritelmää 

itsejohtajuudelle ei tässä tutkimuksessa pystytä antamaan. 

 

-  Itsensä johtamisen koettiin liittyvän vahvasti yksilön koulutukseen, kokemukseen, 

oppimiskykyyn, persoonallisuuteen ja arjen työtilanteisiin. Itsensä johtamista ei voida erottaa 

tapahtuvaksi tietyssä ajassa ja paikassa, vaan se on alituinen prosessi, joka ohjaa yksilön 

työskentelyä. 

 

- Itsejohtajuudelle on tarvetta nykypäivän työelämässä. Työn sisältöjen ja 

toimintaympäristön muutokset lisäävät tarvetta itsensä tuntemiselle sekä omien kykyjen ja 

rajojen tunnistamiselle. Itsensä johtamisen avulla on mahdollista paremmin vastata 

työelämän haasteisiin ja löytää oman osaamisen keskeisimmät kehittämiskohteet. 

 

- Tietoinen itsensä johtaminen liittyy henkilön haluun kehittyä sekä ihmisenä että 

työntekijänä. Itsensä johtamista tehdään sekä itseä että omaa työtään varten. Itsensä 

johtamista tapahtuu myös tiedostamatta, mutta aktiivinen itsensä johtaminen vaatii yksilöltä 

itsensä tuntemista ja oma-aloitteista halua kehittyä monipuolisesti eri elämän osa-alueilla. 

  

- Itsensä johtaminen koettiin tärkeäksi osaksi esimiehen työtä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

alalla käynnissä oleva murros niin SOTE-uudistuksen kuin työntekijäsukupolven vaihdoksen 

osalta tulee haastamaan esimiehet. Esimiehiltä vaaditaan kehittymiskykyä ja sopeutumista 

muuttuvaan työympäristöön. Aktiivisella itsensä johtamisella esimies kykenee vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin. 
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Itsensä johtamisen ilmiön ymmärtämisen ja käytännön soveltuvuuden lisäämiseksi tarvitaan 

lisää empiiristä tutkimusta. Aihetta tulisi tutkia lisää erilaisissa kulttuuri- ja 

organisaatioympäristöissä. Lisäksi itsejohtajuuden sovellettavuutta erilaisiin 

yrityskulttuureihin ja palvelun tuottamismalleihin tulee tutkia. Itsensä johtamisen suhdetta 

muihin johtamisoppeihin tulee selvittää, jotta opitaan ymmärtämään paremmin eri 

johtamistapojen keskinäisiä suhteita. Itsejohtajuus on ilmiönä hyvin moniulotteinen. 

Tulevissa tutkimuksissa tulisikin pyrkiä määrittelemään tarkemmin mitä itsensä johtamisella 

tarkoitetaan ja mitä se tarkalleen pitää sisällään. 
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LIITE 1 

Teemahaastattelurunko 

 

1. Taustatiedot 

 - nimi, ikä, koulutus, työpaikka, työkokemus esimiehenä 

 

2. Johtajaksi kehittyminen koulutuksen ja kokemuksen kautta 

 - Millaisia valmiuksia koulutus on antanut urallesi? 

 - Millä tavalla koet koulutuksen tukevan johtamista? 

 - Millaisena koet tämän hetken koulutustarpeesi? 

 - Millaista koulutusta johtajat tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa? 

- Millaisena koet kokemuksen merkityksen johtamistyössä? 

 - Millaisia asioita oppii kokemuksen kautta, joita koulutus ei opeta? 

 

3. Johtaminen, ammattitaito ja johtaja persoonana 

- Millaisena koet johtajien ammattitaitovaatimukset yleisesti? 

 - Millaisia vahvuuksia liität johtamiseesi? 

 - Millaisia heikkouksia tunnistat johtamisessasi? 

 - Millaisia kehittämiskohteita tunnistat itsesi kohdalla? 

 - Millaisena koet johtamistyölle asetetut vaatimukset? 

 - Millaisena koet työn fyysisen kuormittavuuden? Kuinka sitä voi hallita? 

 - Millaisena koet työn henkisen kuormittavuuden? Kuinka sitä voi hallita? 

 

4. Itsensä johtaminen osana arkityötä 

 - Millaisia tavoitteita asetat työllesi? 

 - Valmistaudutko jollain erityisellä tavalla työpäivääsi?  

 - Valmistaudutko jollain erityisellä tavalla tärkeisiin työtehtäviin? 

 - Kuinka palkitset itseäsi työssäsi? 

 - Kuinka ylläpidät motivaatiota? 

 - Millaisena koet mahdollisuutesi vaikuttaa työhösi? 

 

5. Haastateltavan vapaa sana 

  



 

 

LIITE 2 

 

Siinä on oppinut käsi kädessä 

sen kokemuksen ja 

koulutuksen kautta. Vois 

sanoa sen, että jälkeenpäin 

tarkasteltuna olis ajanut 

vähemmän karikoita jos ois 

ymmärtänyt sitä esimiestyötä. 

Siinä on oppinut käsi kädessä 

sen kokemuksen ja 

koulutuksen kautta. 

Kokemuksen ja koulutuksen 

kautta oppiminen 

 

…mutta mää näkisin enemmän 

niin, että se koulutus antaa 

semmoiset perusvalmiudet ja 

työkalupakin siihen omaan 

työhön, ja sitten kun on 

tietoisuus näistä eri jutuista 

niin niitä voi sitten sieltä 

työkalupakista käyttää omalla 

semmoisella… omaan 

johtamiseen, ja jokainenhan 

johtaa omalla persoonallaan ja 

omalla persoonallisella 

tavallaan asioita. 

 

jokainenhan johtaa omalla 

persoonallaan ja omalla 

persoonallisella tavallaan 

asioita. 

 

Oma persoona johtamistyössä 

…niin kun et lähtenyt 

yrittäjäksi niin esimiesasema 

on hirveän helppo, tavallaan 

semmoinen luonteva valinta. 

Ja tapa toimia semmosen 

sisäisen yrittäjän tavoin, että 

sää koko ajan teet parhaasi, 

niin kuin tämä olis sun firma, 

niin on hirveän hyvä tavallaan 

semmonen, se motivoi, se 

tietyllä tavalla tuo semmoista 

työtyytyväisyyttä ja 

sitoutuneisuutta, mikä sitten 

heijastuu kaikessa siinä 

tekemisessä. 

Ja tapa toimia semmosen 

sisäisen yrittäjän tavoin, että 

sää koko ajan teet parhaasi, 

niin kuin tämä olis sun firma, 

Parhaaseen suoritukseen 

pyrkiminen 

Sitten tietenkin perhe ja ystävät 

ja kaikki semmoset, semmonen 

tasapainoinen elämä, että jos 

sää et oo tasapainoinen työn 

ulkopuolella, niin et voi kyllä 

olla, tai ainakin pitäis olla 

hirveän hyvä feikkaamaan, 

niin olla sitten töissäkään. 

 

semmonen tasapainoinen 

elämä, että jos sää et oo 

tasapainoinen työn 

ulkopuolella, niin et voi kyllä 

olla… …töissäkään. 

Työn ja vapaa-ajan 

tasapainoinen suhde 



 

 

LIITE 3 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Koulutus ja 

oppiminen 

 

 

Kehittyminen 

 

 

 

 

 

Ammattitaito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimiehen 

kokemus itsensä 

johtamisesta 

Itsensä kehittäminen 

Kokemuksen 

hyödyntäminen 

 

Itsetuntemus 

 

 

Persoonallisuus 
Oma persoonallisuus 

Työn 

merkityksellisyys 

 

 

 

Motivaatio 

 

 

 

 

 

 

Työn hallinta 

Onnistumisen 

kokemukset 

Vastuun kantaminen 

Katse tulevaisuuteen 

Työssä 

kuormittuminen 

 

 

Haasteet 
Vaikeuksien 

voittaminen 

Aikarajoitteet 

 

 


