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Kandidaatintyö tarkastelee perheystävällistä johtamista ja sen vaikutusta työhyvinvointiin. 

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ovat lisääntyneet suomalaisessa yhteiskunnassa 

sekä työelämän vaatimusten kiristyessä että perhemuotojen moninaistuessa ja ketjuuntuessa. 

Työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaakin lähes kaikkia työntekijöitä jossakin elämän-

vaiheessa, joten sen kehittäminen on työelämän ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoista.  

Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tutkimuskysymys on: ”Miten perheystäväl-

listä johtamista voidaan edistää positiivisen psykologian avulla?”  Keskeisenä teoriana on Bar-

bara Fredricksonin Laajenna ja rakenna -teoria, joka nostaa esille erityisesti tunteiden merki-

tyksen yksilön hyvinvoinnissa ja kognitiivisessa kehittymisessä sekä myönteisten tunteiden ku-

muloitumisen kierteen. Myönteisyys laajentaa ajattelu- ja toimintamalleja, rakentaa kestäviä 

henkilökohtaisia voimavaroja ja tuottaa siten optimaalista hyvinvointia, kukoistusta. Kukoistus 

heijastuu onnellisuutena perhe- että työelämässä. 

Perheystävällistä johtamista voidaan kehittää positiivisen psykologian näkökulmasta edistä-

mällä myönteisten tunteiden kokemista kommunikaation, roolimallin ja henkilöstösuhteiden 

avulla. Johtaja voi tukea johdettavansa kehitystä vahvistamalla hänen voimavaroja, kykyjä, 

vahvuuksia ja onnistumisia. Keskeistä perheystävällisen johtamisen kehittämisessä on johtajan 

empaattinen läsnäolo työyhteisössä sekä hyvä itsetuntemus. Perheystävällisen johtamisen 

kautta lisääntynyt tasapaino työn ja perheen välillä kasvattaa yksilön kokemaa hyvinvointia ja 

parantaa hänen työkykyään. 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta varmistaa varsin monipuoliset, asiantuntijoiden tutki-

muksiin perustuvat lähteet. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa henkilöstöjohtamiseen erilai-

sissa organisaatioissa.  
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1 JOHDANTO 

 

Mielenkiintoni perheystävälliseen johtamiseen on herännyt omien työelämäkokemusteni kautta 

yhdistäessäni vuosia työn, lapsien ja ikääntyvien vanhempien hoivan vaatimuksia. Työn ja per-

heen yhteensovittaminen on ollut itselleni ajoittain raskasta, ja olen kokenut myös psyykkisiä 

ja fyysisiä uupumuksen oireita. Työvuosieni aikana tunsin epämääräistä syyllisyyttä vetäessäni 

rajaa työ- ja perheajan välille sekä käyttäessäni lakisääteisiä työaikajoustoja perheen hyväksi. 

Tätä työn ja perheen yhteensovittamisen taakkaa olisi voinut helpottaa perhetilannettani ym-

märtävä esimies, mutta itse en tuntenut saavani näihin haasteisiini tukea. Koin esimiehen kat-

sovan asiaa pelkästään organisaation näkökulmasta, johon työn ja perheen yhteensovittaminen 

ei ollut perinteisesti kuulunut. Tämä tilanne aiheutti jatkossa negatiivista tunnetaakkaa esimies-

suhteeseeni ja vaikeutti yhteistyötämme. Myös oma innostukseni työhön laski. Jäin pohtimaan 

tätä työelämäkokemustani ja miettimään, mitä tilanteessa oikeastaan tapahtui. Samalla se myös 

herätti minut tutkimaan, miten esimiehen roolissa olisi voinut toimia toisin, jotta negatiivista 

tunnetaakkaa ei olisi johdettavalle kehittynyt.  

Seuratessani muiden lapsiperheiden elämää ruuhkavuosien keskellä olen havainnut, että eri or-

ganisaatioilla on erilaisia tapoja suhtautua työn ja perheen yhteensovittamiseen. Havaintojeni 

mukaan myönteisesti työn ja perheen yhteensovittamiseen suhtautuvissa työpaikoissa yksilöt 

voivat paremmin ja suhtautuvat työhönsä myönteisemmin. Itseäni kiinnostavat ne prosessit, 

mitä tällaisissa työpaikoissa tapahtuu, ja mikä on johtamisen merkitys onnistuneessa työn ja 

perheen yhteensovittamisessa. 

Työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat tärkeitä tulevaisuuden työelämässä, 

koska ikääntyvien kansalaisten osuus suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa, ja tulevaisuudessa 

moni työikäinen joutuu yhä todennäköisemmin sovittamaan yhteen työssä käyntiä ja huolenpi-

toa ikääntyvistä vanhemmistaan. Suomen viime vuosien poikkeuksellisen alhainen syntyvyys 

haastaa myös miettimään työn ja perheen yhteensovittamista sekä perheystävällistä johtamista 

ja organisaatiokulttuuria laajemmin yhteiskunnassa. Syntyvyyden merkittävä lasku viittaa sii-

hen, että perheellistyminen koetaan liian haastavaksi tai se ei sovellu vallitsevaan aikuisen elä-

mäntapaan. 
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Varhaisemmissa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä tutkimuksissa 1990- ja 2000-

luvulla teemaa on lähestytty ongelmalähtöisesti. 2010-luvulla tutkimuksellinen painopiste on 

siirtynyt positiivisen psykologian näkökulmaan, jossa ongelmien sijasta keskitytään työn ja per-

heen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tämän suuntauksen voi olettaa tuovan myönteistä il-

mapiiriä myös johtamiskulttuuriin, ja sitä kautta työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyk-

siin perheystävällisessä johtamisessa. 

Tutkimuksen metodina on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa vastataan tutkimuskysymykseen 

aiemmin tuotetun tiedon pohjalta. Kirjallisuuskatsauksessa seulotaan tutkimusaiheeseen liit-

tyvä kirjallisuus, jota analysoidaan tutkimusongelman näkökulmasta ja kootaan niistä synteesi 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 253-254). Se on metodi, jossa tutkitaan tehtyjä tutkimuk-

sia ja kootaan niiden tuloksia, jotka ovat perustana uusille tutkimustuloksille. Kirjallisuuskat-

saus voi olla tyypiltään kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tai 

meta-analyysi. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on tyyliltään yleiskatsaus ilman tiukkoja sääntöjä 

ja käytetyt aineistot ovat laajoja, jota eivät rajaa metodiset säännöt. (Salminen, 2011.)  

Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys on: ”Miten perheystävällistä johtamista voi-

daan edistää positiivisen psykologian avulla?” Ensiksi tutkimus tarkastelee mitä käsitetään työn 

ja perheen yhteensovittamisella, perheystävällisellä johtamisella ja työhyvinvoinnilla. Toiseksi 

tutkimus käsittelee kysymystä, mitä on positiivinen psykologia, ja mitä näkökulmia se tarjoaa 

perheystävälliseen johtamiseen. Katsaus etenee perehtymällä Barbara Fredricksonin Laajenna 

ja rakenna -teorian käsityksiin positiivisista tunteista, niiden vaikutuksista yksilön hyvinvoin-

tiin ja kukoistukseen. Lopuksi tutkimus käsittelee, miten perheystävällisellä johtamisella voi-

daan vahvistaa yksilön positiivisia tunteita ja lisätä työhyvinvointia.  
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2 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN 

 

Työn ja perheen yhteensovittamista voidaan lähestyä joko työn tai perheen näkökulmaa painot-

taen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa katsotaan asiaa perheen näkökulmasta, jota voidaan tukea 

perheystävällisen johtamisen avulla. 

2.1 Perhe ja työnteko 

Työn ja perheen yhteen sovittamisen kysymykset ovat syntyneet naisten työssäkäynnin yleis-

tymisen myötä (Eräranta & Känsälä 2007, 57). Maatalousyhteiskunnassa työ ja perhe kuuluivat 

saman elämänpiirin alueelle, jossa työ jaettiin naisten ja miesten kesken. Miesten siirryttyä en-

sin kodin ulkopuolelle ansiotyöhön, naiset jäivät kotiin hoitamaan lapsia ja vanhuksia. Ongelma 

lasten ja vanhusten hoidosta kehittyi, kun naiset siirtyivät kodin ulkopuolelle ansiotyöhön. 

Tämä aiheutti sen, että Suomessa yhteiskunnassa aloitettiin kehittämään perhepoliittisia järjes-

telmiä, jotka mahdollistavat molempien vanhempien työssä käynnin. 

Suomessa organisaatiot ovat tottuneet ajattelemaan, että työn ja perheen yhteensovittaminen 

kuuluu julkisen sektorin hoidettavaksi erilaisten perhevapaiden ja päivähoitojärjestelmän avulla 

(Salmi 2004c, 129). Ihannetyöntekijän mallina on pidetty nuorta, työhönsä sitoutunutta yksilöä, 

joka on valmis työskentelemään, kun työnantaja tarvitsee. Jos henkilö jossain vaiheessa asettaa 

perheen ajankäytössä etusijalle, hän on ihannemallin mukaan pidetty vähemmän arvostettuna 

ja vähemmän motivoituneena työntekijänä kuin hän, jonka perhe ja siihen liittyvät velvollisuu-

det pysyvät työpaikalla näkymättömissä. (Salmi 2004b, 115.) Työn ja perheen yhteensovitta-

misessa on edelleen näkyvissä vahva sukupuolinäkökulma, sillä naiset käyttävät pääosan per-

hevapaista (Salmi 2004a, 4 - 5).  

2000-luvulla organisaatiot ovat joutuneet tehostamiskierteeseen, ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) Lapsiperhekyselyyn vuonna 2012 vastanneiden mukaan kaksi kolmesta työs-

säkäyvästä vanhemmasta piti työnsä vaativuuden lisääntyneen viime vuosina. Tämä työelämän 

kuormittavuus on lisännyt haastetta työn ja perheen yhteensovittamisessa. Peräti 40% työssä 

käyvistä vanhemmista on huolissaan omasta jaksamisestaan vanhempana. (Salmi & Lammi-

Taskula 2014, 46.) Työelämän asettamat ehdot työn ja perheen yhteensovittamiselle tuntuvat 

olevan tiukat. Työn ja perheen joutuessa ajankäyttöratkaisuissa vastakkain, perhe on se elämän-

alue, joka yleensä joustaa. (Salmi 2004c, 132.) 
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Työn ja perheen yhteensovittamista kuvaa teoria työn ja perheen välisen rajapinnan hallinnasta. 

Hallintateoria esittelee kaksi erilaista strategiaa ohjata työn ja perheen yhteensovittamista. Seg-

mentaatio-mallissa työ ja perhe nähdään toisistaan erillisinä elämänalueina, joita ei sekoiteta 

keskenään. Synergia-mallissa puolestaan työn ja perheen yhteensovittaminen nähdään yhtenä 

kokonaisuutena. Segmentaatio-malli on ollut työelämässä vallitsevampi ajattelumalli ja tyypil-

lisempi miehille kuin naisille. Tällöin perhe on nähty kuuluvan yksityiselämän alueelle, eikä 

siihen liittyviä asioita ole perinteisesti käsitelty organisaatiossa. Työn ja perheen välinen raja-

pinta voi olla myös helposti läpäisevä tai läpäisemätön. Tämä kuvastaa sitä, miten toiseen elä-

mänalueeseen liittyvät asiat siirtyvät rajan yli, kuten ylityöt töistä kotiin tai lasten tarpeet kotoa 

töihin. (Rantanen & Kinnunen 2005, 255.) 

Työn ja perheen yhdistäminen ei kosketa pelkästään perheen pikkulapsivaihetta. Haastavia per-

hetilanteita voivat olla omien vanhempien ikääntyminen, vammaisen lapsen syntyminen, avio- 

tai avoero ja läheisen kuolema. Työn ja perheen yhteensovittamisessa on usein kysymys myös 

sukupolvien yli eri suuntiin tapahtuvasta auttamisesta. Esimerkiksi isovanhemmat voivat sovit-

taa yhteen työtä ja lastenlapsien hoitamista. Aikuiset lapset puolestaan yrittävät yhä enemmän 

yhdistää iäkkäiden vanhempiensa hoitamista työpäiviensä lomaan. (Salmi 2004d, 175.) 

2.2 Perhe-elämän moninaisuus 

Perhe voidaan määritellä kotitalouden, asumisjärjestelyiden, sukulaisuusjärjestelyiden, suku-

puolisuhteiden tai sukupolvisuhteiden mukaan. Historiallinen aika ja kulttuuri vaikuttavat mi-

ten nämä kietoutuvat yhteen yhteiskunnassa.  (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 29.) Perinteisen 

ydinperheen (äiti, isä ja yhteiset biologiset lapset) rinnalla on nyky-yhteiskunnassa monimuo-

toisia perhemalleja, kuten yhden vanhemman perheitä, etäperheitä (eri kotitalouksissa asuvat 

perheenjäsenet), uusperheitä ja sateenkaariperheitä (samaa sukupuolta olevien puolisoiden 

perhe). Moninaisuutta synnyttää myös perhemuotojen ketjuuntuminen yksilön elämänhistorian 

aikana, kuten avio- ja avoerojen kautta. Tämä perhemuotojen kirjo kuvastaa sitä kokonaisuutta 

mitä liitetään yhteen keskusteltaessa työn ja perheen yhteensovittamisesta. (Castrén 2007, 117-

119.) Organisaatioiden henkilöstörakenteessa lisääntynyt monimuotoisuus, jonka yksi ulottu-

vuus on työntekijöiden erilaisten perhesitoumusten ja perhemuotojen kirjon laajeneminen, 

haastaa työn ja perheen yhteensovittamista tulevaisuudessa yhä enemmän. (Autio, Leinonen & 

Otankorpi-Lehtoranta 2011, 6.) 
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2.3 Perheystävällisyys 

Perheystävällinen käsitteen määritteleminen on haastavaa, sillä se on kontekstisidonnainen il-

miö, joka tulkitaan eri kulttuureissa eri tavoin. Keskeistä käsitteessä on yksilön elämänkoko-

naisuuden eli elämän eri osa-alueiden ymmärtäminen. Perheystävällisessä organisaatiossa yk-

silöä ei nähdä pelkästään työntekijä, vaan havaitaan hänen roolinsa myös esimerkiksi vanhem-

pana, puolisona, lapsena tai ystävänä. Käytännössä perheystävällisyys näkyy työpaikoilla teh-

tävissä valinnoissa, kuten henkilöstöpolitiikassa. (Piensoho 2006, 16.) Arvot ohjaavat valintoja 

käytännön työelämässä ja ne ovat keskeisempiä tekijöitä, jotka määrittelevät työpaikan per-

heystävällisyyden (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 120 – 121).  

2.3.1 Perheystävällisyys organisaatiossa 

Mauno ja Kinnunen (2005, 269) ovat Thompsonia ym. (1999) mukaillen nostaneet perhemyön-

teisen organisaatiokulttuurin tärkeiksi osatekijöiksi työaikakulttuurin, urakulttuurin ja johta-

miskulttuurin. Kivimäki ja Otonkorpi-Lehtoranta (2003, 121) mukaan työn ja perheen yhteen-

sovittamista organisaatiossa voidaan puolestaan tarkastella neljästä eri ulottuvuudesta: organi-

saatioissa olevista työn ja perheen vuorovaikutusta tukevista järjestelyistä, johdon ja esimiesten 

tuesta, organisaatiokulttuurista ja toimintaympäristöstä sekä työn organisoinnista, luonteesta ja 

työprosesseista käsin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään johtamiskulttuurin tarkaste-

luun, koska juuri tämä osa-alue on tutkimusten mukaan keskeisin kehitettäessä perheystäväl-

listä organisaatiota (Mauno & Kinnunen 2005; Lammi-Taskula, Varsa, Yli-Pietilä, Karttunen, 

Kivimäki & Salmi 2004). 

Perheystävällisen työpaikan tärkeimpiä ajattelu- ja toimintamalleja ovat kannustavuus ja tuke-

minen eli supportiivisuus. Nämä ajattelu- ja toimintamallit voidaan jakaa edelleen muodollisiin 

eli formaaleihin ja epämuodollisiin eli epäformaaleihin toimintamalleihin. Formaaliset toimin-

tamallit ovat näkyviä ja tietoisempia, kuten organisaation arvoja ja strategioita. Epäformaaliset 

mallit ovat puolestaan vähemmän tiedostettuja, julkilausumattomia arvoja ja vuorovaikutus-

malleja. (Mauno & Kinnunen 2005, 266-267.) Juuri tiedostamattomien, pinnan alla olevien ja 

itsestään selvinä pidettyjen arvojen ja uskomuksien muuttaminen on keskeistä luotaessa uuden-

laista työkulttuuria (Salmi 2004d, 180). Strategian ja käytännön tason kohdatessa toisensa, voi-

daan puhua perheystävällisestä organisaatiokulttuurista. Muodolliset ja viralliset ajattelu- ja toi-

mintamallit voivat myös olla ristiriidassa epävirallisten käytäntöjen kanssa. Tämä voi näkyä 
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esimerkiksi siten, että henkilöstöstrategiassa tuodaan esille perhemyönteisyyttä tärkeänä orga-

nisaation arvona, mutta käytännön esimiestyö ei sitä tue. (Mauno & Kinnunen 2005, 268.)  Or-

ganisaatiokulttuurin muuttaminen voi olla vaativa ja pitkäaikainen prosessi, sillä se on kehitty-

nyt pitkän ajan kuluessa ja muutokset siinä herättävät yleensä vastustusta (Lammi-Taskula ym. 

2004, 163 - 164).  

Kokon (2013) mukaan perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilan-

teet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko 

edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista. Kaikkia organisaation jä-

seniä kohdellaan oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Periaatteiden ja käytän-

töjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta eri osapuolilta. 

Perheystävällisen työpaikan erityispiirteiden tunnistaminen ja oman työpaikan toimintakulttuu-

rin kehittäminen perheystävällisyyttä tukevaksi kulttuuriksi ovat olennainen osa työpaikan hy-

vinvoinnin edistämistyötä (Piensoho 2007, 170), joka hyödyttää organisaatiota esimerkiksi rek-

rytoinnissa (Piensoho 2006, 11). Käytännössä perhemyönteisyys voi merkitä sitä, että perhe saa 

näkyä puheina, kuvina tai lasten vierailuina työpaikalla. Perhemyönteisyys voi tarkoittaa mah-

dollisuutta käyttää erilaisia perhevapaita siten, että työntekijä voi esimerkiksi hoitaa sairasta 

lastaan kotonaan ilman huonoa omaatuntoa tekemättömistä töistä. (Autio ym. 2011, 12.)  

Perheystävällinen organisaatiokulttuuri korostaa hyötyperiaatetta: perheystävällisyys on keino, 

jolla ratkaistaan työn ja perheen vuorovaikutuksen ongelmia työpaikoilla (Turpeinen & Toiva-

nen 2007, 176). Yksilön kokiessa kilpailua resursseistaan työn ja perheen välillä, on todennä-

köistä, että se heikentää hänen sitoutumista organisaatioon. Perhemyönteisyys työyhteisössä 

haastaa pohtimaan, miten parhaiten yhdistää kaikkien työntekijöiden henkilökohtainen elämä 

ja organisaation perustehtävät eli tehokkaan tuottamisen tarpeet mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

(Autio ym. 2011, 12 – 13.) 

2.3.2 Perheystävällisyys johtamisessa 

Perheystävällisellä johtamisella tarkoitetaan yleensä ylemmän johdon ja esimiesten myönteistä 

suhtautumista henkilöstön työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeisiin ja kysymyksiin. Osa 

perhe-elämään liittyvistä joustoista ja vapaista eivät ole lakisääteisiä, vaan ne vaihtelevat orga-

nisaatioittain. Silloin se mitä työpaikalla on tarjolla, riippuu vahvasti organisaation perhemyön-
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teisyydestä. Keskeiseen asemaan nousee johdon ja esimiehen näkemykset työn ja perheen yh-

distämisen tarpeista ja vaatimuksista. Ensisijaista perheystävälliselle johtamiselle on se, että 

muodolliset ja epämuodolliset ajattelu- ja toimintamallit eli julkituodut arvot ja käytäntö ovat 

samansuuntaisia. (Mauno & Kinnunen 2005, 268-269.)  

Esimiehen rooli on toimia organisaation perhekäytäntöjen välittäjänä ja hänen on kyettävä yh-

distämään käytännössä eri sidosryhmien, kuten johdon ja johdettavien, näkemykset sopivalla 

tavalla yhteen (Autio ym. 2011, 12). Aina tämä ei onnistu eri tahojen vahvasti ristikkäisten 

odotusten takia (Juuti & Salmi 2016, 135-136, 153). Eräs keskeisistä johtamistoiminnoista on 

juuri organisaation kulttuurin luominen ja sen johtaminen. Organisaatiokulttuurin muodostu-

minen on pitkä sosiaalisen oppimisen ja yhteisen oppimisprosessin tulos, jonka seurauksena 

muodostuu usein tiedostamattomia, ”näin meillä on aina toimittu” syvärakenteita. Johtajan on 

tärkeää oppia ymmärtämään näitä organisaatiokulttuurinsa rakenteita ja pyrittävä johtamaan 

niitä. (Schein 1987, 19-20.) Ellei näin tapahdu, voi asia kääntyä päinvastoin ja kulttuuri ohjaa-

kin enemmän johtajaa (Juuti & Salmi 2016, 135-136).   

Väestöliiton (2017) mukaan esimies vaikuttaa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä 

alaisten toimintaan ja työpaikan asenteisiin. Esimiehen toiminta ja suhtautuminen eri tilantei-

siin vaikuttavat yleisesti työnteon henkeen, työkulttuuriin ja häneltä vaaditaan päätöksentekoa 

työn ja perheen yhteensovituksen käytännön kysymyksissä. Esimies toimii itse työyhteisössä 

myös tärkeänä mallina alaisilleen ja kollegoilleen perheen ja työn yhteensovittamisen kysy-

myksissä.  

Esimies on työpaikalla keskeisessä roolissa myös työaikakulttuuria luotaessa. Lainsäädäntö ja 

organisaation toimintamallit antavat muodolliset reunaehdot tälle toiminnalle, mutta keskeistä 

on johtamiskulttuuri, jossa käytäntöjä toteutetaan. Työaikajoustot ovat usein keskeisin perheys-

tävällisyyden ilmenemismuoto. Perheystävällisessä johtamisessa perhe ei ole myöskään urake-

hityksen este, eikä erilaisten perhevapaiden ja -joustojen käyttö saisi aiheuttaa syrjintää. Orga-

nisaatiossa tulisi voida edetä ammatissaan, uhraamatta kuitenkaan perhettään. Perheystävälli-

seen johtamiseen kuuluu myös se, että työntekijä voi hoitaa perhevelvollisuuksia, ilman syyl-

listämistä ja huonoa omaatuntoa. (Piensohon 2006, 47, 63.) Voidakseen kehittää perheystäväl-

listä johtamista, esimiehen täytyy olla tietoinen johdettavansa elämäntilanteista, jotta hän voi 

ottaa ne huomioon johtamisessaan. Eräs tapa on sisällyttää henkilökohtaisiin kehityskeskuste-

luihin tilannekatsauksen perheeseen liittyvistä tarpeista. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 

2003, 87.) 
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Työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisut perheystävällisessä johtamisessa eivät ole yksin-

kertaisia. Esimiehen täytyy selvittää kunkin työpaikan rationaliteetit, joiden perusteella voidaan 

ymmärtää ja johtaa organisaatiokohtaisia, perheystävällisempiä ratkaisuja. Perheystävällisen 

johtamisen tulisi kohdistua tasa-arvoisesti molempia sukupuolia kohtaan, jotta näillä käytän-

nöillä mahdollistettaisiin sekä tasa-arvoisempi vanhemmuus että työntekijyys. (Turpeinen & 

Toivanen 2007, 183 – 184.) 

Perhemyönteinen johtaminen on pitkäjänteistä organisaation toimintakulttuurin kehittämistä, 

joka vaatii alkaakseen sen, että kaikki osapuolet näkevät sen hyödyllisenä ja hyvinvointia lisää-

vänä tekijänä. Työpaikan tuella on todettu olevan positiivinen yhteys vanhempien työtyytyväi-

syyteen. Työpaikan tuen puutteella on puolestaan positiivinen yhteys uupumisasteiseen väsy-

miseen, etenkin miehillä. (Vasikkaniemi 2013, 129,147-148.) 

2.3.3 Tunnejohtaminen 

Perheystävällisessä johtamisessa on pitkälti kysymys myös tunteiden johtamisesta, sillä sekä 

työ että perhe koskettavat usein voimakkaasti yksilön tunne-elämää. Tämän vuoksi selvitetään 

tarkemmin käsitettä tunnejohtajuus. 

Tunteet ovat systeemi, jotka kertovat kuinka tärkeä jokin asia on. Tunteet voi määritellä itseen 

ja vuorovaikutukseen vaikuttaviksi subjektiivisiksi kokemuksiksi, kyvyksi kokea. Olennaista 

tunteiden johtamisessa on se, että johto ja henkilöstö miettivät, mitkä ovat olennaisimmat tun-

teet, ja miten niitä voidaan hyödyntää sekä strategian toteuttamiseen että hyvinvoinnin edistä-

miseen. Tällaisia tunteita voivat olla läsnäolon, kiinnostuksen ja oppimisen tunne. (Åhman 

2014, 230, 257.) 

Rakenteet luovat puitteet tunteiden johtamiselle työyhteisössä. Rakenteiden sisällä elävät eri-

laiset ja monimutkaiset yksilölliset ja yhteisölliset prosessit, joiden johtaminen joko edistää tai 

estää tunteiden voimavarojen haltuunottoa. Esimiestyöhön liittyvät tehtävä- ja tunnetavoitteet. 

Tunnetavoitteet ovat työn tekemiseen liittyviä epävirallisia tavoitteita, kuten liittymiseen, ar-

vostuksen ja hyväksytyksi tulemisen tarpeita. Tunnetavoitteet liittyvät myös ryhmän koossa 

pysymiseen ja kiinteyteen. Johtaessa tunnetavoitteita esimiehen on tärkeää kyetä olemaan läsnä 

työyhteisön tunne- ja kokemusmaailmassa, joka mahdollistaa kosketuksen yksittäiseen työnte-

kijään ja koko työyhteisöön. Tämä kosketus sallii esimiehen myötätunnon ja empatian, joka on 

keskeistä tunnejohtamisessa. (Kaski & Kiander 2005, 14 – 17.) 
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Eräs tärkeimpiä tunteiden johtamiseen liittyviä tekijöitä on aika. Esimiehen tehtävä on ylläpitää 

virallisia rakenteita, kuten vuosisuunnittelua, viikkopalavereita ja kehityskeskusteluja. Raken-

teiden heiluminen vähentää mahdollisuutta tunteiden ja toimivien yhteistyösuhteiden johtami-

selle. Hatarat rakenteet työyhteisössä mahdollistavat puolestaan tunne-elämälle liikaa tilaa. Esi-

miehen varaama aika johdettavien kuuntelemiselle ja keskusteluille lisää läsnäoloa ja koske-

tusta työyhteisöön. Tunnetavoitteet on nähtävä tärkeäksi ja niille on raivattava aikaa. (Kaski & 

Kiander 2005, 101, 111.) 

Esimies vaikuttaa keskeisesti työpaikan tunnelmaan ja työpaikalla olevien ihmisten tunteisiin. 

Ensinnäkin esimies kykenee määrittelemään toiminnan tavoitteita ja päämääriä, jotka ovat yh-

teydessä työn mielekkyyteen ja sitä myötä myös tunteisiin. Toiseksi esimies vaikuttaa niihin 

palkkioihin, joita kukin työyhteisön jäsen saa. Palkkiot aiheuttavat onnistumisen tunteita ja ne, 

jotka eivät niitä saa kokevat pettymystä. Palkkiot voivat olla aineettomia, kuten kannustus tai 

aineellisia, kuten raha. Kolmanneksi esimies toimii vastuualueensa symbolina ja esimerkkinä. 

Ihmiset peilaavat itseään esimieheen ja omaksuvat hänen toimintatapojaan, joka vaikuttaa mer-

kittävästi työpaikan ilmapiiriin. (Juuti & Salmi 2016, 151-152.) Taitava tunteiden johtaminen 

luo organisaatiolle kilpailukykyä osaavista työntekijöistä. Toimiva, kannustava ja työntekijän 

hyvinvoinnin huomioon ottava johtaminen voi olla suurempi kannustin kuin suuret taloudelliset 

bonukset. (Kaski & Kiander 2005, 14.) 

2.4 Työhyvinvointi 

Työterveyslaitos (2017) määrittelee työhyvinvoinnin tarkoittavan turvallista, terveellistä ja 

tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa orga-

nisaatiossa. Hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitse-

vaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.  

Työhyvinvointi tarkoittaa toisaalta jokaisen yksilön henkilökohtaista tunnetta ja vireystilaa, ja 

toisaalta koko työyhteisön yhteistä vireystilaa. Se on ennen kaikkea ihmisten ja työyhteisön 

kehittämistä sellaiseksi, että jokaisella on mahdollisuus olla mukana onnistumassa ja koke-

massa työn iloa. Hyvinvoivassa työyhteisössä positiivisuus, sitoutuminen ja innostus tarttuvat, 

ja syntyy energiaa, jolla luodaan menestystä. (Otala & Ahonen 2005, 28.) Nykyaikainen työ-

hyvinvointitutkimus tarkastelee kuormitustekijöiden ohella myös työn voimavaratekijöitä sekä 

mielekkyyden ja onnellisuuden kokemuksia. Tärkeää on vahvistaa yksilön onnellisuutta käyt-

tämällä hyväksi ihmisessä olevia tunnusomaisia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä. Kiinnittämällä 
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huomiota näihin tekijöihin eri elämänalueilla, yksilö oppii rakentamaan luonnollista puskuria 

elämän vastoinkäymisiä vastaan ja negatiivisten tunteiden kokemista varten. (Manka & Manka 

2016, 68.)   

Työtyytyväisyys voidaan määritellä työn henkilössä herättämäksi emotionaaliseksi reaktioksi. 

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työn sisältö, työmäärä, työryhmän suhtau-

tuminen henkilöön ja esimiehen johtamistapa. (Juuti 2006, 27 – 28.) Työtyytyväisyys on vah-

vasti yhteydessä koettuun tunnetilaan (Vasikkaniemi 2013, 42). Positiivisen psykologian vai-

kutuksesta työpsykologiassa on alettu kiinnittämään huomiota työtyytyväisyyteen ja sitoutumi-

seen työhön. Pelkästään ahkeruudella ja kuuliaisuudella ei yksilö pärjää tulevaisuuden työelä-

mässä, vaan ratkaisevia tekijöitä ovat innostuneisuus, aloitteellisuus ja luovuus. (Manka & 

Manka 2016, 69.) Tunteiden siirräntä työn ja perheen välillä vaikuttaa yksilön kokonaisvaltai-

seen tyytyväisyyden kokemiseen. Vanhempien työtyytyväisyyteen panostaminen on tärkeää, 

sillä myönteisten työkokemusten on todettu vahvistavan myönteisiä tunteita kotona. (Vasikka-

niemi 2013, 131.) 

2.5 Yhteenveto 

Työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaa lähes jokaista työntekijää jossain työelämän vai-

heessa, ei ainoastaan pikkulapsiperheitä. Nykyajan työelämä on kehittynyt töiden tehostamisen 

myötä yhä vaativammaksi, joka puolestaan lisää haasteita työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen. 

Perheystävällinen organisaatiokulttuuri tunnistaa näitä ongelmia sekä kehittää ajattelu- ja toi-

mintamalleja, jotka tukevat näiden elämän eri osa-alueiden joustavaa yhdistämistä. Tärkeää on 

huomioida formaalisten ja ei-formaalisten toimintamallien yhteneväisyys henkilöstöstrategi-

oissa ja käytännön ratkaisuissa. Johtajan rooli on keskeinen luotaessa ja välitettäessä perheys-

tävällistä organisaatiokulttuuria. Lisäksi johtaja toimii roolimallina johdettavilleen omilla hen-

kilökohtaisilla elämänvalinnoillaan ja toimintatavoillaan. Perheystävällisessä johtamisessa tun-

teiden johtaminen korostuu. Tunnejohtamisessa on tärkeää johtajan läsnäolo, empatia ja toimi-

vien rakenteiden ylläpito. Nämä tekijät yhdessä lisäävät hyvinvointia työyhteisössä, motivoivat 

ja sitouttavat johdettavia sekä lisäävät mielekkyyttä ja onnellisuutta. 
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3 POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN NÄKÖKULMA 

 

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, jossa keskeistä on löytää hyviä, rakentavia 

sekä yksilön kehitystä ja menestystä tukevia elementtejä. Positiivisessa psykologiassa lähesty-

tään yksilöä myönteisten asioiden kautta, kuten mielihyvän, lahjakkuuden, luovuuden, voi-

maantumisen, optimismin ja tunneälyn kautta. Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen puoles-

taan pyrkii ymmärtämään työntekijän toimintaa hänelle suotuisten tekijöiden kautta, jossa ko-

rostuvat mielihyvä, positiiviset tunteet, yksilön kyvyt ja vahvuudet. (Syväjärvi & Vakkala 2012, 

120 – 121.) Vahvuudet toimivat puskureina yksilön psyykkistä pahoinvointia vastaan ja edis-

tävän hyvää elämää (Seligman & Peterson 2006, 322). 

Positiivisen psykologian eräs peruskäsitteistä on eudaimonia, joka on alun perin kreikkalaisen 

filosofin Aristoteleen (384–322 eaa.) luoma käsite. Eudaimonia voidaan tulkita yksilön opti-

maaliseksi toiminnaksi sekä pyrkimykseksi onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Yksilö eheytyy ja 

vahvistuu käyttäessään kykyjään ja taitojaan. Vaativammat haasteet puolestaan johtavat kas-

vuun ja kehitykseen. Aristoteleen mukaan hyveitä voi oppia, mutta ei kirjoista vaan käytän-

nössä, tekemällä hyveiden mukaisia tekoja. (Ojanen, 2014, 19.)  

3.1 Positiivinen johtaminen 

Positiivinen johtajuus keskittyy auttamaan yksilöitä ja organisaatioita ylittämään tyypillisen, 

odotettavissa olevan toimintatason. Tällöin huomio johtamisessa kiinnittyy yksilöiden onnistu-

misiin, vahvuuksiin ja kyvykkyyteen. Positiivinen johtajuus korostaa hyveellisyyttä ja yksilön 

hyvää, jolloin johtamisen tehtävä on mahdollistaa hyvä organisaatioelämä ja työyhteisöllisyys. 

Yksilön mielekkyyden ja työhyvinvoinnin kokemuksia voidaan tukea tällaisella johtamisella. 

(Lewis 2011, 15; Syväjärvi & Vakkala 2012, 213 – 214.) 

Positiivisen johtamisen eräs muoto on valmentava johtaminen (engl. coaching). Johtaminen on 

muuttunut kontrolloinnista valmentamiseen, jossa etsitään myönteisiä ja tarkoituksellisia muu-

toksia, itsemme hyväksymistä ja kehittymistä. Valmentavan johtamisen tavoitteena on kehittää 

yksilön, tiimin ja organisaation käyttäytymistä sekä mahdollistaa parempi oppiminen. Oman 

mielen kehittäminen parantaa myös toisen yksilön johtamista, kehittää tunneälyä ja empatiaa. 

Tunneälykäs ihminen on tasapainoinen ja pystyy jakamaan hyvinvointiaan. (Leppänen & Rau-

hala 2012, 78 – 87.) 
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3.2 Laajenna ja rakenna -teoria 

Kirjallisuuskatsaus keskittyy positiivisen psykologian teorioista Fredricksonin (2004) Laajenna 

ja rakenna -teoriaan (The broaden-and-built theory), jonka mukaan positiiviset tunteet tuottavat 

kestäviä persoonallisia vahvuuksia ajatteluun ja toimintaan. Teorian mukaan tunteet myös laa-

jentavat yksilön toimintaa ja edistävät myönteistä käyttäytymistä (Ojanen 2014, 48).  

3.2.1 Positiiviset tunteet 

Laajenna ja rakenna -teorian mukaan positiiviset tunteet, kuten ilo, kiinnostus, tyytyväisyys, 

ylpeys ja rakkaus laajentavat yksilön hetkellisiä ajattelu- ja toimintamalleja sekä rakentavat 

henkilökohtaisia fyysisiä, älyllisiä, sosiaalisia ja psykologisia voimavaratekijöitä. Positiiviset 

tunteet rohkaisevat yksilöä kokeilemaan rajojaan, haastamaan itseään, tutkimaan ympäristöään 

ja ovat merkki optimaalisesta hyvinvoinnista. Ajattelun tasolla positiiviset tunteet voivat laa-

jentaa tarkkaavuutta sekä mahdollistavat joustavamman ja luovamman kognitiivisen toimin-

nan. (Fredrickson 2002, 122 – 125; Fredrickson 2004.) Yksilön kyetessä ajattelemaan laajem-

malla perspektiivillä, hänen henkilökohtaiset voimavarat, kuten luovuus, tietoisuus, resilienssi, 

tehokkuus ja sosiaalisuus lisääntyvät. (Fredrickson 2004). Resilienssi (engl. resiliency) on po-

sitiivisen psykologian käsite, joka voidaan määritellä yksilön sitkeydeksi, lannistamattomuu-

deksi ja joustavuudeksi. Sitkeä yksilö jaksaa edetä kohti tavoitteitaan epäonnistumisistaan huo-

limatta. (Manka & Manka 2016, 167.) Positiiviset tunteet suuntaavat yksilön tarkkaavaisuutta 

ja auttavat tekemään ratkaisuja. Negatiiviset tunteet puolestaan kaventavat huomioita ja tark-

kaavaisuutta. Yksilön kokiessa miellyttäviä ja mukavia tunteita, maailma näyttää moniulottei-

sempana ja enemmän mahdollisuuksia täynnä olevana. Positiiviset tunteet tukevat yksilön suo-

riutumista, lisäävät energisyyttä ja auttavat näkemään uusia näkökulmia (kts. Kuva 1.). (Lep-

pänen & Rauhala 2012, 163.)  
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KUVA 1: Myönteisyys avartaa havaintokykyä ja rakentaa henkilökohtaisia resursseja (Manka 

& Manka 2016).  

 

Fredricksonin (2004) mukaan positiivisten tunteiden kokeminen tekee yksilöstä päämäärätie-

toisemman, joka kykenee tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia ja tavoitteita. Isen (2006, 189 

- 190) puolestaan tuo esille, että myönteiset tunteet edesauttavat muistin ohjaamista ja järjestä-

mistä. Ne mahdollistavat muistin organisoinnista seuraavan kognitiivisen tehokkuuden ja siten 

edistävät ajattelua ja päätelmiä sekä tekevät niistä joustavampia. Positiiviset tunteet voivat olla 

itsehallinnan lähde ja voimavara vaikeissa tilanteissa selviytymisessä. Myönteisten tunteiden ja 

optimismin on todettu vähentävän yksilön puolustautuvuutta ja antavan muiden ihmisten nähdä 

asiat sellaisina kuin ne ovat. Positiivisten tunteiden avulla yksilö kykenee hyväksymään tilan-

teet, kun asioita ei voi muuttaa sekä muuttamaan aktiivisesti asioita, joihin hän kykenee vaikut-

tamaan.  

Myönteisillä tunteilla on vaikutus yksilön optimisuoritukseen ja sitä kautta koko organisaation 

huippusuorittamisen johtamiseen. Positiiviset tunteet kertovat, että asiat sujuvat haluamal-

lamme tavalla, ja negatiiviset tunteet puolestaan siitä, että kaikki ei suju hyvin. Tästä syystä on 
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tarkoituksenmukaista huomioida tunteiden merkitystä johtamisessa, sillä esimiehen ja johdet-

tavan keskinäinen suhde vaikuttaa työntekijän tuottavuuteen. Yksilön tuottavuuteen vaikuttaa 

eniten se, miten esimies huomioi, antaa palautetta ja osoittaa onnistumiskeskeisyyttä johdetta-

vaa kohtaan. Onnistumiskeskeisyys merkitsee sitä, että esimies kiinnittää huomiota johdettavan 

onnistumisiin ja rohkaisemalla vahvistaa sitä, missä hän on hyvä. Onnistumiskeskeisyys on 

myös empaattisuutta toista kohtaan, jolla voidaan luoda johdettavalle itseluottamusta ja tule-

vaisuususkoa. (Leppänen & Rauhala 2012, 163 – 164.) 

Ojasen (2014, 27) mukaan positiivista psykologiaa voidaan kritisoida kulttuurisidonnaisuu-

desta. Hyvinvointi ja onnellisuus, jotka ovat keskeisiä positiivisen psykologian käsitteitä, ra-

kentuvat erilaisista asioista ja arvostuksista erilaisissa kulttuurissa ympäristöissä. Tämä on hyvä 

huomioida yhä monikulttuurisimmissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa. Kritiikkiä voi-

daan kohdistaa myös siihen, että elämä voisi olla vain myönteisiä asioita. Negatiiviset ja posi-

tiiviset asiat kietoutuvat usein elämässä toisiinsa. Myös asioiden merkitykset voivat muuttua. 

Yksilön elämässä kohtaama vaikeus voi vaihtua voimavaraksi, joka kasvattaa ja antaa uusia 

näkökulmia tarkastella asioita.   

3.2.2 Positiivisuuden kierre 

Positiivisten tunteiden kumuloitumisesta seuraa Fredricksonin (2004) mukaan positiivisuuden 

kierre (engl. upwards spirals). Aikaisempien myönteisten kokemusten aiheuttamat positiiviset 

tunteet näyttäisivät parantavan yksilön selviytymistä tulevaisuuden haasteista. Tämä parannettu 

selviytyminen puolestaan ennakoi tulevia positiivisuuden tunteita. Positiiviset tunteet kasaan-

tuvat laajentuneiden ajattelu- ja toimintamallien, joustavuuden sekä lisääntyneen hyvinvoinnin 

ja selviytymisen kautta. Kognitioiden avartumisen kautta positiiviset tunteet tuottavat positiivi-

suutta lisääviä kierteitä, joka lisää emotionaalista hyvinvointia. Kognitioiden avartuminen voi-

daan kuvata ajattelutapojen muutoksella, kuten ”yritin ratkaista ongelmaa uudella tavalla” tai 

”astuin tilanteessa askeleen kauemmaksi nähdäkseni tilanteen objektiivisemmin”. Positiivisuu-

den kierre ulottuu ajallisesti nykyisyyttä pidemmälle ja lisää yksilön hyvinvointia myös tule-

vaisuudessa, kuten pitkäikäisyytenä ja kykynä kokea hyvää elämässään. 

Yksilö voi tuottaa itse positiivisten tunteiden kierrettä keskittymällä elämässään myönteisiin 

asioihin, kuten kiitollisuuteen. Positiivista elämän asennetta voidaan harjaannuttaa kiinnittä-

mällä huomiota ja laajentamalla yksilön omia ajatus- ja toimintatapoja (kts. Kuva 2.). Erilaisten 

tehtävien, kuten kiitollisuuspäiväkirjan tai läsnäoloharjoitusten, avulla voidaan johtaa yksilön 
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ajattelun kohdentumista ja kehittää hänen kognitioitaan. (Garland, Fredrickson, Kring, Johnson, 

Meyer & Penn 2010.)  

Kumuloituneilla positiivisilla tunteilla on pitkäkestoinen vaikutus yksilön toiminnallisiin tulok-

siin, mikä puolestaan johtaa parantuneeseen hyvinvointiin ja laajentuneisiin sosiaalinen yhteyk-

siin. Positiivisten tunteiden kierre puolestaan tuo mukanaan monenlaisia henkilökohtaisia re-

sursseja, kuten tietoisuuden lisääntymistä, parempaa ympäristön hallintaa, positiivisempaa suh-

tautumista muihin ihmisiin ja vähentyneitä sairauden oireita. Myönteiset tunteet herättävät 

myös itsestään pysyviä syklejä, jotka johtavat optimaaliseen toimintaan ja parantamaan sosiaa-

lista avoimuutta sekä laajentavat yksilön ajattelutapaa. (Garland ym. 2010.) Kaikki tämä edistää 

myös yksilön hyvinvointia. Positiivisten tunteiden kierrettä voidaan soveltaa myös perheystä-

välliseen johtamiseen, jossa tunnejohtamisen avulla voidaan tuottaa kumuloituvia myönteisiä 

emotionaalisia kierteitä, kuten empaattisuuden, tuen ja kannustuksen kautta.  

 

KUVA 2: Fredricksonin Laajenna ja rakenna -teorian positiivisten tunteiden kierre, joka syntyy 

yksilön kognitioita kehittämällä (Garland ym. 2010). Kuviota voidaan soveltaa myös perheys-

tävälliseen johtamiseen.  
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3.2.3 Kukoistus 

Fredrickson (2004) kuvaa yksilön kukoistusta (engl. flourish) optimaalisena, inhimillisenä toi-

mintana, kuten kasvuna ja pitkäikäisyytenä, kauneutena ja hyvyytenä, sitkeytenä ja resilienssinä 

sekä luovuutena ja kompleksisuutena. Kukoistuksen vastakohtana pidetään kuihtumista (engl. 

languish), jota kuvataan yksilön terveydentilan henkisenä häiriönä. Tällaiset yksilöt voivat ku-

vailla henkistä tilaansa sanoilla ”ontto” tai ”jämähtänyt”. Yksilön kuihtunut henkinen olotila 

aiheuttaa rajoituksia joka päiväisissä toiminnoissa, psykososiaalisen arvon alentumisen tun-

netta ja taloudellista menetystä työn tehokkuuden laskuna.  

Positiivisten tunteiden kokeminen lisää todennäköisyyttä yksilön kukoistukseen, mutta kukois-

tukseen kuuluvat myös negatiiviset tunteet (Garland ym. 2010). Fredrickson (2004) mukaan 

optimaalinen positiivisten ja negatiivisten tunteiden suhde on 3:1. Tämä tarkoittaa sitä, että yk-

silön tulisi voida kokea positiivisia tunteita noin kolme kertaa enemmän suhteessa negatiivisiin 

tunteisiin voidakseen kokea optimaalisen mahdollisuuden kukoistaa elämässään, koska nega-

tiiviset tunteet ovat voimakkaampia. Tärkeää on huomata, että negatiivisten tunteiden määrä ei 

ole nolla, vaan oikeassa suhteessa ne kuuluvat yksilön kukoistukseen. Laajenna ja avarra -teo-

rian mukaan juuri positiivisuuden kokeminen ja jakaminen ovat psykologisia mekanismeja, 

jotka ruokkivat yksilön kukoistusta. Positiiviset tunteet saavat yksilön kukoistamaan ja vievät 

häntä eteenpäin sekä nostavat koettua hyvinvoinnin tasoa. 

3.3 Yhteenveto 

Positiivisten tunteiden kokeminen lisää yksilön hyvinvointia laajentuneiden ajattelu- ja toimin-

tamallien sekä lisääntyvien voimavarojen kautta. Esimies voi hyödyntää myönteisiä tunteita 

tunnejohtamisessa tukemalla johdettavansa onnistumista ja rohkaisemalla siinä, missä hän ko-

kee olevansa hyvä. Onnistuminen voi synnyttää johdettavalle positiivisen tunteiden kumuloitu-

mista, joka avartaa kognitioita ja lisää myös hyvinvoinnin kierrettä pitkäkestoisesti. Yksilön 

jakaessa positiivisia tunteitaan hän voi kokea kukoistusta, optimaalista, inhimillistä hyvinvoin-

tia. Negatiivisten tunteiden kokeminen ei estä positiivisten tunteiden tuomaa hyvinvoinnin kier-

rettä, mutta tärkeää on, että myönteiset tunteet ovat moninkertaisia verrattuna kielteisiin. Hy-

vinvointiin voidaankin katsoa sisältyvän aina tietty määrä myös negatiivisia tunteita.  

Voidaan myös olettaa, että positiivisten tunteiden synnyttämä luovuus voi auttaa johtajaa kek-

simään uusia, innovatiivisia tapoja perheystävällisempään johtamiseen sekä edistää johdettavia 
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rakentamaan itselleen uusia, toimivia tapoja työn ja perheen yhdistämiseen. Myönteisten tun-

teiden vahvistamat voimavarat oletettavasti auttavat myös johdettavaa jaksamaa paremmin 

omassa elämäntilanteessaan, jossa hänen työ- ja hoivapanostaan tarvitaan sekä työssä että ko-

tona. 
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4 PERHEYSTÄVÄLLISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN POSITII-

VISEN PSYKOLOGIAN NÄKÖKULMASTA  

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetään perheystävällisen johtamisen jaottelussa Morganson, 

Litano ja O'Neill (2014) mallia, jossa kuvataan, miten työ-perhetasapainoa voidaan kehittää 

positiivisen psykologian avulla kiinnittämällä huomiota kommunikaatioon, roolimalliin ja suh-

teisiin. 

4.1 Positiivinen kommunikaatio 

Johtaja voi siirtää positiivisia tunteita johdettaviin kommunikaatiossa tapahtuvan emotionaali-

sen kosketuksen (engl. emotional contagion) kautta. Johtajan positiivinen kommunikaatio luo 

organisaatioon myönteistä ilmapiiriä, vahvistaa yhteistyötä ja vähentää konflikteja. Optimisti-

nen johtamistyyli luo ilmapiirin, jossa uskotaan selviytymiseen työn ja perheen yhteensovitta-

misen kysymyksissä. Tehokkaan positiivisen kommunikaation kautta johdettava on tietoisempi 

organisaation tarjoamista työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista, ja johtaja puo-

lestaan tuntee paremmin johdettavansa perhetilanteen ja emotionaalisen tuen tarpeet. Positiivi-

sessa kommunikaatiossa ilmenevä johtajan emotionaalinen tuki on tärkeä tekijä perheystäväl-

lisessä johtamisessa ja luo avoimen ilmapiirin keskustella työn ja perheen yhteensovittamisen 

kysymyksistä. (Morganson ym. 2014.) 

4.2 Roolimalli 

Johtaja toimii tärkeänä, positiivisena roolimallina työn ja perheen yhdistämisessä. Johdonmu-

kaisuus sanoissa ja teoissa on johtajan tärkeä ominaisuus. (Morganson ym. 2014.) Johtajan esi-

merkki työn ja perheen rajapintoihin liittyvissä kysymyksissä on koettu työyhteisössä merki-

tyksellisenä signaalina johdettavien suuntaan. Johtaja jäädessä hoitamaan sairasta lasta kotiinsa, 

hän viestittää samalla, että tämä jousto on mahdollista myös johdettavalle. (Piensoho 2006, 62.) 

Perheystävällinen johtaja kunnioittaa rajaa työ- ja vapaa-ajan välillä, kuten pitäytymällä työpu-

heluista johdettavalleen työajan ulkopuolella. Näin hän samalla viestittää, että ei odota johdet-

tavankaan olevan tavoitettavissa vapaa-ajallaan. Johtajan roolimalli työn ja perheen yhteenso-

vittamisen kysymyksissä on keskeinen, koska hän asemallaan ja esimerkillään luo organisaa-
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tiokulttuuria sekä edistää luottamusta johdettavaansa positiivisella, perheystävällisellä johta-

mistyylillään. (Morganson ym. 2014.) Omilla valinnoillaan ja roolimallin avulla johtaja voi 

luoda perheystävällistä organisaatiokulttuuria ja muuttaa sen syvärakenteita hyväksyttävillä toi-

mintatavoilla. Johtaja antaa myös roolimallin sosiaaliselle oppimiselle, miten toimia työn ja 

perheen yhteensovittamisen haasteissa. (Schein 1987, 19-20.) 

Morganson ym. (2014) nostaa esille käsitteen itsehoito (engl. self-care), jota kuvataan yksilön 

hyvän toimivuuden muotona, erottaen sen itsekkyyden käsitteestä. Huolehtimalla yksilön per-

soonallisista työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeista, voidaan saada aikaa positiivinen vai-

kutus työhyvinvointiin. Itsehoitoa voidaan pitää myös strategisena yrityksenä estää työ-perhe 

konfliktien esiintyminen. Tärkeää on luoda suunniteltuja toimintastrategioita ennen konfliktien 

syntymistä, jotta johtaja osaa reagoida harkitusti, jos ongelmia kehittyy. 

4.3 Positiiviset suhteet 

4.3.1 LMX -suhde 

Esimies-alais-vaihtosuhdeteoria (engl. Leader–Member Exchange Theory) kuvaa, miten joh-

taja voi helpottaa johdettavansa työn ja perheen yhteensovittamista (Morganson ym. 2014). 

LMX -suhde selittää esimies-alais-suhteessa tapahtuvaa vuorovaikutuksen vaihdantaa. Teorian 

nimi korostaa ajatusta, jonka mukaan kumpikin osapuoli odottaa, antaa ja saa jotakin toiselta 

osapuolelta. Odotusten ja niiden täyttymisen sekä antamisen ja saamisen kokemuksen välinen 

tasapaino on olennainen tekijä suhteen laadulle. LMX -teoria rakentuu sosiaaliselle vaihdolle, 

jonka strategia perustuu perheystävälliselle vaihdannalle. Esimerkiksi johtaja myöntää johdet-

tavalle joustavan työajan perhevelvollisuuksien takia ja saa palkkioksi johdettavan tehokkaan 

työajan. Johtaminen perustuu suhteisiin, ja asemastaan johtuen juuri johtajalla on kriittinen 

rooli työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä. (Mäkelä, Viitala, Tanskanen, Säntti & 

Uotila 2013.) Morganson ym. (2014) mukaan positiivinen LMX -suhde on havaittu olevan ne-

gatiivisessa yhteydessä työn ja perheen välisiin konflikteihin.  

Johtaja voi positiivisia suhteita johdettavaansa kehittämällä tukea häntä työn ja perheen yhteen-

sovittamisen haasteissa ja rakentaa työhyvinvointia näiden tekijöiden kautta. Myös johdettavan 

roolissa olevalla osapuolella on iso vaikutus suhteen muodostumiseen. Ihmissuhdetaidot ja kes-

kinäinen luottamus ovat tärkeitä tekijöitä, joiden kautta LMX -suhde kehittyy erilaisten vaihei-

den kautta. Hierarkkisesta asetelmasta johtuen LMX-suhteen kehittyminen on ennen kaikkea 
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riippuvainen siitä, miten tietoisesti ja osaavasti johtaja kykenee rakentamaan kahdenvälisiä suh-

teita. (Mäkelä ym. 2013.)  

Esimies-alais-suhteiden laadulla on myös huomattavia vaikutuksia koko organisaation toimin-

taan ja työhyvinvointiin. Hyvälaatuisissa LMX -suhteissa työskentelevät kokevat yleisen työ-

tyytyväisyytensä paremmaksi, ovat tyytyväisempiä johtajaan, organisaatioon ja palkkaukseen 

sekä ovat innovatiivisempia, luovampia ja suoriutuvat työtehtävistään paremmin. Lisäksi laa-

dukkailla esimies-alais-suhteilla on negatiivinen yhteys johdettavien halukkuuteen vaihtaa työ-

paikkaa sekä työstä johtuvaan masennuksen kokemiseen. (Mäkelä ym. 2013.) Vastavuoroinen 

käyttäytyminen puolestaan lisää johdettavan tunnepohjaista sitoutumista työhön sekä velvolli-

suutta edistää organisatorista hyvinvointia (Morganson ym. 2014).  

Perheystävällinen johtaminen on eräs tapa mahdollistaa positiivisen LMX -suhteen kehittymi-

sen, jolla on myönteinen vaikutus esimies-alais-suhteeseen, henkilöstön työhyvinvointiin ja laa-

jemmin koko organisaation tulokselliseen toimintaan. LMX -teoria on malli tuottaa kumuloitu-

via positiivisuuden kierteitä sekä lisätä kukoistusta ja hyvinvointia työelämässä. LMX -suhdetta 

voidaan pitää kanavana, jolla johtaja voi välittää johdettavalleen empatiaa, kannustusta ja antaa 

palautetta. Positiivinen LMX -suhde on myös johdettavalle mahdollisuus viestittää johtajalle 

toiveitaan ja ideoitaan työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Myönteinen esi-

mies-alais-suhde on toimivan viestinnän ja sitä kautta työhyvinvointia lisäävä tekijä.  

4.3.2 Psykologisen pääoma kasvattaminen 

Psykologinen pääoma (engl. Psychological Capital, PsyCap) on yksilön ja yhteisön tahdonvoi-

maa ja lujuutta kuvaava käsite, joka on myös positiivisen psykologian ydinkäsitteitä. Korkea 

psykologinen pääoma on yhteydessä työn iloon eli myönteisiin tunteisiin, työmotivaatioon ja 

työhön sitoutumiseen. Psykologisen pääoman osa-alueita ovat optimistisuus, henkinen vah-

vuus, sinnikkyys ja tahto. (Leppänen & Rauhala 2012, 49 - 51.) Youssef-Morgan ja Luthans 

(2013) mukaan psykologinen pääoma muodostuu toivosta, tehokkuudesta, resilienssistä ja op-

timismista. Toivo on motivationaalinen tila, joka perustuu, joka perustuu tavoitteiden asettami-

seen ja niiden saavuttamiseen. Tehokkuus on motivaation, kognitiivisten voimavarojen ja toi-

minnan aktiivista suuntaamista kohti tavoitteita. Resilienssi puolestaan kuvataan kimmoisuu-

tena kestää vastoinkäymisiä ja konflikteja sekä positiivisia tapahtumia ja uusia mahdollisuuk-

sia. Optimistisuus ilmenee persoonallisena tapana selittää positiiviset tapahtumat pysyviksi ja 



 

21 

 

kielteiset asiat väliaikaisiksi sekä suhtautua myönteisesti tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuk-

siin. 

Korkea psykologinen pääoma lisää yksilön kykyä selviytyä haasteista, stressistä ja rasituksesta, 

myös työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä. Yksilöllä, jolla on korkea psykologi-

nen pääoma, on enempi voimavaroja kohdata eri roolivaatimuksia ja luottamusta niistä selviy-

tymiseen. Erilaisilla organisaatiossa tehtävillä interventioilla ja valmentavalla johtamisella voi-

daan kehittää yksilön psykologista pääomaa. (Morganson ym. 2014.) Yksilö voi vaikuttaa li-

säävästi tai vähentävästi omaan psykologiseen pääomaan erilaisilla valinnoillaan. Opiskelu ke-

hittää inhimillistä pääomaa ja ihmissuhteisiin panostaminen sosiaalista pääomaa. Nämä kasvat-

tavat myös psykologiseen pääomaan. Kaiken taustalla on itsetuntemus ja kyky johtaa omaa 

ajattelua. Johtajan psykologinen pääoma välittyy johdettaviin tunteiden kautta. Ilo synnyttää 

iloa ja vihaisuus puolestaan vihaa. (Leppänen & Rauhala 2012, 49 - 51.) Johtajan psykologista 

pääomaa tarvitaan tunnejohtamisessa. Johtaessaan tunnetavoitteita esimiehen tulee kyetä ole-

maan läsnä johdettavien tunne- ja kokemusmaailmassa. Saman kokemus- ja tunnemaailman 

jakaminen mahdollistaa johtajan myötätunnon ja empatian. (Kaski & Kiander 2005, 14 – 17.) 

Myötätunnon ja empatian kokeminen puolestaan lisäävät johdettavalla mahdollisuutta positii-

visten tunteiden kokemiseen, ja sitä kautta myös kukoistukseen ja positiivisten tunteiden kier-

teeseen (Garland ym. 2010).  Fredricksonin (2004) mukaan positiivisten tunteiden aikaansaama 

kukoistus nostaa hyvinvoinnin tasoa laajentuneiden ajattelu- ja toimintamallien, joustavuuden 

sekä lisääntyneen selviytymisen kautta.  Manka ja Manka (2016, 70 - 71) toteavat lisäksi posi-

tiivisten tunteiden kasvattavan onnellisuutta. Nämä prosessit mahdollistavat luovat ideat ja uu-

denlaiset ajatteluyhteydet. 

4.3.3 Arvostava haastattelu -menetelmä 

Arvostava haastattelu (engl. appreciative inquiry, AI) on organisaation muutosmenetelmä, 

jonka periaatteena on vuorovaikutuksessa tapahtuvan kommunikaation, jaettujen onnistumista-

rinoiden ja ennakoinnin luova innovatiivinen ilmapiiri, jonka kautta kehitetään organisaation 

toimintaa (Simonen 2016). Arvostavaa haastattelun muutosmenetelmää voidaan käyttää orga-

nisaatiossa kehitettäessä myönteistä käsitystä työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä raken-

nettaessa ratkaisukeskeisiä käytänteitä perheystävälliselle johtamiselle (Morganson ym. 2014). 
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Tällaisia menetelmiä voi olla esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvä kysymys kehityskeskuste-

luun, jolla johtaja antaa johdettavalle tilaa tuoda esille omaa elämäntilanne ja sen mahdollisia 

haasteita. 

Arvostava haastattelu -menetelmä rakentuu neljälle periaatteelle: arvostavaan havaintoon siitä 

”mikä on parasta” (discover), visioon tunnistaa unelmat ”mitä voisi olla” (dream), yhteiseen 

dialogiin ja suostumukseen siitä ”mitä pitäisi olla” (design) sekä kollektiiviseen toteutukseen 

”mitä voi olla” (destiny) tai ”mitä tulee olemaan” (delivery). Menetelmän vahvuus aikaisempiin 

organisaation muutosmenetelmiin verrattuna on kohdistaa huomio ensisijaisesti organisaation 

olemassa oleviin ydinvahvuuksiin, ja pyrkiä suuntaamaan organisaation kehitystarpeita näistä 

lähtökohdista. (Morganson ym. 2014; Simonen 2016.) 

Arvostava haastattelu perustuu positiiviselle muutosenergialle, organisaation sosiaalisiin sys-

teemeihin, muutosten merkitysten ymmärtämiselle ja organisaation kasvuun kohti houkuttele-

vaa tulevaisuutta. Yhteisöllisyyden kokeminen on keskeistä menetelmälle. On tärkeää, että yk-

silöt sitoutuvat yhteisöön ja sen tavoitteisiin. Tämä lisää sosiaalista pääomaa, parantaa tiedon 

kulkua, voimavaroja, luottamusta ja kommunikaatiota. (Lewis 2011, 214.) Arvostava haastat-

telu -menetelmää voidaan hyödyntää organisaatioissa luotaessa hyvinvointistrategioita ja kehi-

tettäessä perheystävällistä toimintakulttuuria (Piensoho 2007, 170). Johtaja voi hyödyntää me-

netelmää rakentaakseen sekä organisaation että yksittäisten johdettavien psykologista pääomaa 

(Lewis 2011, 158).  

4.4 Yhteenveto 

Keskeistä perheystävällisen johtamisen kehittämisessä positiivisen psykologian näkökulmasta 

on positiivisen ja empaattisen vuorovaikutuksen edistäminen. Myönteinen vuorovaikutus vah-

vistaa yksilöiden välistä kommunikaatiota, luo positiivisia suhteita ja synnyttää esteetöntä työ-

ilmapiiriä. Avoin ilmapiiri työpaikalla antaa mahdollisuuksia ja rohkaisee kokeilemaan uusia 

ratkaisuja työn ja perheen yhteensovittamiselle. Johtaja voi parantaa organisaation perhemyön-

teisyyttä myös oman roolimallinsa avulla, jonka kautta hän käytännössä näyttää johdettavilleen 

esimerkkiä perheen ja työn yhteensovittamisesta. Positiivinen psykologia on tapa rakentaa per-

heystävällistä johtamista, jossa fokus on konfliktien sijasta yksilöiden voimavaroissa ja mah-

dollisuuksissa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin, millä tavoin perheystävällistä johtamista voidaan edistää 

positiivisen psykologian avulla. Aluksi kuvattiin mitä ymmärrettiin perheellä, työn ja perheen 

yhteensovittamisella sekä perheystävällisellä johtamisella. Työn ja perheen yhteensovittamisen 

vaiheista nostettiin esille sukupuolten välisen työnjaon historia, jossa naisilla oli suurempi vas-

tuu työn ja perheen yhdistämisen käytännön kysymyksissä. Asia kosketti kuitenkin lähes jo-

kaista yksilöä jossakin elämänvaiheessa, sillä perhe ja läheiset voivat tarvita huolenpitoa erilai-

sissa elämäntilanteissa. Perinteisesti suomalaisessa organisaatiossa ajateltiin yhteiskunnan hoi-

tavan työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuudet sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla, kuten 

perhevapaajärjestelmällä. Organisaatioiden tehostamiskierteet ja työn vaativuuden kasvaminen 

lisäsivät työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita ja tämä loi paineita lapsiperheen vanhem-

mille oman jaksamisen suhteen, joista yli kolmannes oli huolissaan voimavarojensa riittävyy-

destä.  

Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin perheen määritelmän kulttuurisidonnaisuus ja monimuotoi-

suus. Perinteisen ydinperheen mallin lisäksi työelämässä toimivilla ihmisillä oli monia muita 

erilaisia perhemalleja, jotka osaltaan vaikuttavat työn ja perheen yhteensovittamiseen. Perhe-

muodot myös ketjuuntuvat yksilöiden eri elämänvaiheissa, joten perhetilanteet eivät olleet sta-

biileja, vaan muuttuivat työvuosien aikana. Tämä perhekäsityksen laajeneminen näkyi myös 

organisaatioiden henkilöstöissä ja haastoi työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjen ke-

hittämistä. 

Perheystävällisyyden tarkastelussa organisaatiossa keskityttiin johtamiseen merkitykseen, joka 

tutkimusten mukaan (Lammi-Taskula, Varsa, Yli-Pietilä, Karttunen, Kivimäki & Salmi 2004; 

Mauno & Kinnunen 2005; Mäkelä, Viitala, Tanskanen, Säntti & Uotila 2013) oli keskeisin osa-

alue kehitettäessä työelämän perheystävällisyyttä, sillä johtaja loi ja johti organisaatiokulttuu-

ria. Perheystävällinen johtaminen jakautui muodollisiin ja epämuodollisiin ajattelu- ja toimin-

tamalleihin, joista epämuodolliset mallit olivat usein tiedostamattomia, ajattelun taustalla vai-

kuttavia tottumuksia ja tapoja. Nämä epämuodolliset mallit saattoivat olla jopa ristiriidassa 

muodollisten mallien, kuten organisaation strategioiden ja toimintasuunnitelmien kanssa.  Joh-

tajan tärkeä tehtävä oli oppia havaitsemaan näitä työn ja perheen yhdistämiseen liittyviä epä-

muodollisia toimintamalleja organisaatiossa ja kyettävä vaikuttamaan myös niihin.   
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Perheystävällinen johtaminen oli myös tunteiden johtamista, sillä tunteet liittyivät yksilön mer-

kityksellisiksi kokemiinsa asioihin. Johdettavan elämän eri osa-alueiden kokonaisuuden huo-

mioiminen empaattisesti oli keskeistä perheystävällisessä johtamisessa. Tällöin johtaja kykeni 

näkemään myös johdettavansa muut elämän sidonnaisuudet perheessä ja vapaa-ajalla ja niiden 

esille tuominen oli sallittua ja luontevaa työpaikalla. Läsnäolo auttoi johtajaa luomaan tunne-

kosketuksen johdettavaan sekä jakamaan koko työyhteisön tunne- ja kokemusmaailmaa. Tämä 

kosketus mahdollisti johtajan myötätunnon ja empatian, joka oli keskeistä tunnejohtamisessa. 

Myös selkeät rakenteet organisaatiossa muodostivat puitteet tunteiden johtamiselle sekä rajasi-

vat yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tunneprosesseja. 

Toiseksi kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin, minkälaisia näkökulmia positiivinen psykologia 

tarjosi perheystävälliseen johtamiseen ja nosti esille Barbara Fredricksonin (2004) Laajenna ja 

rakenna -teorian. Fredricksonin teoria käsitteli positiivisia tunteita ja niiden vaikutuksia yksilön 

hyvinvointiin sekä kukoistukseen. Teorian mukaan myönteiset tunteet laajensivat yksilön ajat-

telu- ja toimintamalleja, rakensivat kestäviä henkilökohtaisia voimavaroja ja siten tuottivat op-

timaalista hyvinvointia. Positiivinen johtaminen korosti erityisesti yksilön kehitystä tukevia 

voimavaroja, kykyjä ja vahvuuksia. Fredricksonin teorian mukaan myönteisten tunteiden ku-

muloituminen tuotti positiivisuuden kierteen, jolla oli pitkäkestoinen vaikutus yksilön koko-

naisvaltaiseen hyvinvointiin myös tulevaisuudessa. Yksilö kykeni tuottamaan myös itse posi-

tiivisuuden kierrettä kehittämällä omia kognitiivisia toimintamallejaan, esimerkiksi keskitty-

mällä kiitollisuuteen ja myötätuntoon. Positiivisten tunteiden kokeminen ja jakaminen kasvat-

tivat yksilön mahdollisuutta kokea kukoistusta, jota kuvattiin yksilön optimaalisena hyvinvoin-

tina. 

Kolmanneksi kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin, miten perheystävällisellä johtamisella voitiin 

vahvistaa yksilön positiivisia tunteita ja lisätä työhyvinvointia.  Mallina käytettiin Morganson 

ym. (2014) jaottelua, jonka mukaan perheystävällistä johtamista kehitettiin positiivisen psyko-

logian menetelmillä keskittymällä kommunikaatioon, roolimalliin ja suhteisiin. Johtajan opti-

mistisuuden ja empaattisuuden välittäminen kommunikaatiossa loi avointa ilmapiiriä, joka an-

toi luottamusta selviytyä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteissa. Johtajan oma esi-

merkki työn ja perheen yhteensovittamisessa loi roolimallia johdettaville, ja vahvisti epämuo-

dollisia organisaation toimintamalleja. Myös johtajan suhtautuminen omaan hyvinvointinsa ja 

työ-perheen tasapainon hoitamiseen toimi roolimallina organisaatiossa. Perheystävällistä joh-

tamista voitiin kehittää LMX -teoriaa hyödyntäen, kiinnittäen huomiota johdettavan ja johdet-

tavan positiiviselle sosiaaliselle vaihdolle. Positiiviset henkilösuhteet johtajan ja johdettavan 
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välillä auttoivat kommunikointia haastavissa työn ja perheen yhteensovittamisen tilanteissa 

sekä paransivat yksilön ja koko organisaation työhyvinvointia myönteisten tunteiden kumuloi-

tumisen kautta. Laadukkaat henkilöstösuhteet lisäsivät tunnepohjaista sitoutumista työhön, pie-

nensivät halukkuutta vaihtaa työpaikkaa sekä vähensivät masennuksen kokemista työpaikalla. 

Psykologinen pääoma, joka koostui optimistisuudesta, henkisestä vahvuudesta, sinnikkyydestä 

ja tahdosta, liittyi myönteisten tunteiden kokemiseen, työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen. 

Työn ja perheen yhteensovittamisen vaatimuksissa korkea psykologinen pääoma lisäsi yksilön 

kykyä löytää luovia ratkaisuja erilaisissa tilanteissa ja selviytyä niistä. Merkittävä tekijä psyko-

logisen pääoman taustalla oli hyvä itsetuntemus. Erityisen tärkeää tämä oli johtajalle, sillä sitä 

tarvittiin tunnejohtamisessa. Tunteiden johtamisessa johtajalla täytyi olla henkistä vahvuutta 

ottaa vastaan kritiikkiä, mutta myös lähestyä johdettavaa empaattisesti. Johtajan myötätunnon 

ja empatian kokeminen mahdollisti johdettavan elämäntilanteen ymmärtämisen sekä siihen liit-

tyvän työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet. Tunnejohtamisen avulla johtaja vahvisti 

johdettavan psykologista pääomaa tukemalla resilienssiä ja optimistisuutta selviytyä elämän eri 

osa-alueiden roolivaatimuksista. Tämä kaikki tuki johdettavan ja koko organisaation työhyvin-

vointia. 

Arvostava haastattelu oli positiivisia suhteita organisaatiossa vahvistava muutosmenetelmä, 

jonka avulla voitiin kehittää työn ja perheen yhteensovittamista, ja muokata uusia käytänteitä 

perheystävälliselle johtamiselle. Arvostava haastattelu -menetelmässä muutos toteutettiin vii-

den eri vaiheen kautta, jossa kartoitettiin hyvät käytännöt, muutoksen tarpeet sekä lopuksi to-

teutettiin muutos asteittain. Menetelmä pyrki havaitsemaan organisaation vahvuudet, hyödyn-

tämään niitä työskentelyssään ja toimimaan yhteisöllisesti. 

Kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa pyrittiin huomioimaan uusinta tutkimustietoa. Per-

heen ja työn yhteensovittamiseen liittyvä tutkimus ja kirjallisuus oli pääasiassa hieman van-

hempaa 2000-luvulla julkaistuja teoksia ja hankeraportteja. Näyttääkin siltä, että tämä tutki-

musteema ei ollut saavuttanut suurta kiinnostusta viime vuosina. Sen sijaan positiivinen psyko-

logia ja siihen liittyvä englannin kielinen tutkimus oli varsin suosittu aihe, mutta siitä löytyi 

vielä niukasti suomenkielistä tutkimusta. Kirjallisuuskatsaus pyrki Fredricksonin Laajenna ja 

rakenna -teorian esittelyllä nostamaan uutta näkökulmaa työn ja perheen yhteensovittamisen 

teemaan. 

Perheystävällisen johtamisen kehittäminen positiivisen psykologian avulla voi olla eräs malli 

edistää työn ja perheen yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä entistä joustavammaksi 
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ja kannustavammaksi. Tämä olisi myös kiinnostava jatkotutkimuskohde suomalaisessa kon-

tekstissa, sillä tasapaino työn ja perheen välillä lisää yksilön kokemaa hyvinvointia ja parantaa 

siten myös hänen työkykyään. Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä asioita tulisi pyr-

kiä katsomaan kokonaisuutena työelämän eri toimijoiden näkökulmasta ja miettiä myös koko 

yhteiskuntamme elinvoimaisuutta. 
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