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1 Johdanto 

 

 

Esimiestyö on ihmisten johtamista. Johtamista on tutkittu paljon ja hyvin erilaista lähtökohdista. 

Johtamista on määritelty muun muassa johtajan piirteinä, käyttäytymisenä, vaikuttamisena, 

vuorovaikutusmallina, roolisuhteena ja asemana. Yhteistä useimmille määritelmille on harkittu tai 

paremminkin aikomuksellinen vaikutusprosessi, jolla pyritään ohjaamaan, rakentamaan ja 

mahdollistamaan toimintoja ryhmän ja organisaation tasoilla. (Yukl 2010.) Johtaminen on 

vuorovaikutusta, jonka tarkoitus on edesauttaa organisaation tavoitteiden toteutumista.  

 

Johtamista on tarkasteltu perinteisesti asioiden johtamisena (management) ja ihmisten johtamisena 

eli johtajuutena (leadership) (mm. Kotter 1990, 2012). Osa tutkijoista on ottanut kannan, että 

asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen ovat laadullisesti aivan eri asia. Esimerkiksi Bennis & 

Nanus (1985) puhuvat asioiden johtamisesta (management) lähinnä ihmisten hallitsemisena. 

Henkilö voi myös olla ihmisten johtaja eli epävirallinen johtaja, vaikka hän ei virallisesti toimikaan 

johtamistehtävässä. Toisaalta henkilö voi toimia johtamistehtävässä, mutta hänellä ei ole yhtään 

alaista. Henkilö saattaa myös toimia johtamistehtävässä ja hänellä on alaisia, mutta silti alaiset 

kokevat, ettei heitä johdeta. Omassa esimiestyön tarkastelussani lähden siitä, että johdettavat asiat 

muodostuvat organisaation tavoitteista. Johdettavia asioita edistetään tavoitteiden mukaisesti 

ihmisten tekemän työn kautta. Käytännössä esimiestyö edellyttää siis sekä asioiden että ihmisten 

johtamisen hallintaa (mm. Mintzberg 2004).   

 

Johtaminen on ilmiönä monitahoinen ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita. Sitä kuvaamaan ei 

löydy tällä hetkellä eikä ehkä tulevaisuudessakaan yhtä kaiken kattavaa määritelmää. 

Lähestymistapoja, joilla on yritetty ymmärtää johtamista ilmiönä, ovat: 1. johtaminen henkilönä, 2. 

johtaminen tuloksena, 3. johtaminen asemana ja 4. johtaminen prosessina (Grint 2005a). 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa esimiestyötä lähinnä prosessina eli vuorovaikutustilanteina ja 

tapahtumien kulkuna esimiesten kertomien kokemusten näkökulmasta. Käytän tässä johtaja- ja 

esimies-termejä synonyymeina tiedostaen kuitenkin sen, että arkikielessä johtaja-termiä käytetään 

kuvaamaan erityisesti ylemmissä johtotehtävissä toimivia henkilöitä. 

 

Tutkimuksen eräänä lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan esimiesten tekemät tulkinnat 

työyhteisön tapahtumista määrittelevät pitkälti työyhteisön todellisuutta. Tämä siksi, että esimiehillä 

on esimiesasemansa puolesta enemmän sosiaalista valtaa kuin työntekijöillä. (French ja Raven 
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1959; Hollander 1964, 1985; Immonen 1993; Kuusela 2010; Northouse 2010). Esimiehen tekemiä 

tulkintoja työyhteisön tapahtumista, esimerkiksi työntekijän toiminnasta, voidaan pitää myös 

virheellisinä. Mikäli pyrkimyksenä on päästä kohti parempaa esimiestyötä, esimiesten olisi hyvä 

olla tietoisia ajattelunsa mahdollisista vääristymistä, esimerkiksi siitä, että meillä on taipumus 

korostaa toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selitämme ihmisten 

käyttäytymistä. Esimiestyö on vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksessa olevat ihmiset eivät reagoi 

toistensa tekoihin sellaisenaan, vaan aina näiden tekojen merkityksiin (Eskola 1982, 62). Sanojen ja 

tekojen merkityksen ymmärtäminen ei siis ole mekaanisesti tapahtuva toiminto. Sanoilla ja teoilla 

on monesti myös useita eri merkityksiä. Tästä syystä on mahdollista, että tilanteesta riippuen 

esimiehen ja/tai alaisen tulkinta tilanteesta tai tapahtumasta voi myös haitata esimies - alaissuhteen 

vuorovaikutusta ja/tai työyhteisön toiminnan tavoitteiden toteutumista (vrt. esim. Louche & Grffaz 

1997; Steiner 1997). 

 

Kun tutkitaan johtamista, olisi hyvä tarkastella myös esimiehen, työyhteisön muiden jäsenten ja 

toimintaympäristön muodostamaa kokonaisuutta, sillä esimiestyötä ei tehdä tyhjiössä. 

Toimintaympäristön muodostama kokonaisuus muodostuu useista keskenään vuorovaikutuksessa 

olevista toimintajärjestelmistä. Toimintajärjestelmillä on omat toimintakulttuurinsa; näkyvä ja 

näkymätön, tietoinen ja tiedostamaton toiminta ja niiden taustalla olevat arvot, normit, uskomukset 

ja oletukset (Senge 2006; Engeström 1995; Schein 1987; Greenberg 1980; Blau 1964; Gouldner 

1960). Johtamisen tarkastelu toimintaympäristöstä ja sen moniäänisyydestä käsin tarjoaa välitöntä 

toimintaa ja vuorovaikutusta laajemman näkemyksen itse johtamiseen ja siihen liittyvään 

vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin ja rajoihin. Tämä näkökulma ei sulje 

pois sitä tosiasiaa, että jokainen toimintajärjestelmään kuuluva yksilö, niin esimies kuin alainenkin, 

vaikuttaa toiminnallaan toimintajärjestelmän toimintaan. Jokaisella työyhteisön jäsenellä onkin 

vastuu siitä, miten työyhteisö toimii.  

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja lähestymistapa 

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa esimiesten kokemia ja kuvaamia haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita esimiehen ja alaisen välillä. Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on 

esimiesten äänen kuuleminen ja esille saaminen ja sitä kautta esimiestyön parempi ymmärtäminen. 

Tavoitteena on kuvata esimiestyön sisältöä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta. 
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Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on tarkastella perustavan attribuutioerheen olemassaoloa. 

Perustavalla attribuutioerheellä tarkoitetaan ihmisten taipumusta korostaa toimijasta johtuvia syitä 

tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selittämisen kohde on ihmisen käyttäytyminen (Ross 

1977; Augustinos ym. 2006). Ihmiset kuitenkin reagoivat toistensa tekoihin sen mukaan mikä 

merkitys teolla on heille itselleen (Eskola 1982, 62). Tutkimus edustaa fenomenologis-

hermeneuttista tutkimusotetta, jossa kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten kokemukset, niiden 

ymmärtäminen ja tulkitseminen (Laine 2010, 28–33). Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen 

tavoitteena on tehdä jo tunnettu tiedetyksi eli yritetään nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se minkä 

tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi tai se, mikä on koettu, mutta ei 

vielä tietoisesti ajateltu (Tuomi ym. 2009, 34–35). Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää 

organisaatioiden kehittämistyössä; esimerkiksi esimieskoulutuksissa sekä muutoksia suunniteltaessa 

ja ennakoitaessa niiden vaikutuksia. 

Tutkimus perustuu konstruktivistiseen paradigmaan, jossa todellisuus nähdään sosiaalisesti 

rakentuneena (Berger ja Luckmann 1994; Burr 1995; Ciulla 2008); todellisuus ei ole objektiivinen, 

vaan se on tulkittua ja tulkintaan liittyy aina sekä historiallinen että välitön tilanne ja jonkun ryhmän 

tai yksilön intressit. Tämän näkemyksen mukaan kaikille yhteistä todellisuutta ei siis ole olemassa. 

Tutkijan tehtävänä on esimiesten kertomien kokemusten kuvaaminen, ymmärtäminen ja 

tulkitseminen. Määrittelen haasteellisen esimiestyöhön liittyvän vuorovaikutustilanteen 

myönteiseksi ja/tai kielteiseksi tilanteeksi, jonka esimies kokee syystä tai toisesta oman toimintansa 

kannalta erityisen haasteelliseksi ja johon hän joutuu resursoimaan tavallista enemmän omia 

voimavarojaan. Oletuksenani on, että haasteellinen esimiestyöhön liittyvä vuorovaikutustilanne voi 

siis olla myös positiivinen, vaikkakin ensisijaisesti oletan sen olevan negatiivinen. Edellä kuvattu 

määritelmäni haasteellisesta esimiestyöhön liittyvästä vuorovaikutustilanteesta liittyy työn 

psyykkisen kuormittavuuden käsitteeseen, johon sisältyvät työn kuormitustekijät (esimerkiksi 

haasteelliset vuorovaikutustilanteet esimiestyössä) ja työntekijän (tässä tapauksessa esimiehen) 

kuormittuminen ja kuormittuneisuus (Niemelä ja Teikari 1984; Dijkstra, Beersma ja Evers 2011). 

Esimiehen kokemassa haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa alaisen toiminta olisi siten työn 

kuormitustekijä, joka laukaisee esimiehessä kuormittumisen kuluttaen esimiehen voimavaroja sen 

mukaan miten hän tilanteen tulkitsee. Lopputulos on siis esimiehen kuormittuneisuus. Esimiehen 

haasteelliseksi kokemia, työyhteisölle kielteisiä toimintoja ja sosiaalisia suhteita kutsun tässä 

haasteiksi tai ongelmiksi. Esimiehen haasteelliseksi kokemia, työyhteisölle myönteisiä toimintoja ja 

sosiaalisia suhteita kutsun positiivisiksi haasteiksi.  
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Tämän tutkimuksen siemen alkoi itää jo vuonna 2006, jolloin osallistuin erääseen esimiehille 

tarkoitettuun koulutustilaisuuteen. Tällöin en toiminut vielä itse esimiehenä, vaan osallistuin 

koulutukseen niin sanotusti ”talon puolesta”. Koulutus liittyi Kaiku-kehittämishankkeeseen
1
 

(Kaikki kunnossa–hankkeeseen), jonka tavoitteena on kehittää valtion työyhteisöjä toimiviksi ja 

hyvinvoiviksi. Valtion virastoissa oli tuolloin alettu kiinnittää entistä suurempaa huomiota 

työyhteisöjen hyvinvointiin ja henkilöstöä koulutettiin niin ”hyvä johtaminen” kuin ”hyvä 

alainenkin” – teemoilla. Koulutuksessa, johon osallistuin, korostettiin muun muassa, että silloin, 

kun työyhteisössä ilmenee ongelmia, 90 % ongelmien syistä johtuu työyhteisössä olevista tekijöistä 

ja vain 10 % työntekijästä itsestään. Tämä väittämä on tämän tutkimuksen lähtökohta. Ihmisen 

ajattelussa on todettu olevan monenlaisia vääristymiä ja harhoja (ks. esim. Jones ym. 1972; Brown 

1986; Pronin 2006). Sosiaalipsykologian opinnoissani olin opiskellut ihmisen ajattelussa olevista 

vääristymistä. Kiinnostuin siitä, että kun työyhteisössä ilmenee haasteelliseksi koettuja 

vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi häiriöitä tai ongelmia, mitä nämä asiat tai tilanteet esimiestyön 

kannalta ovat. Kiinnostuin myös siitä, miten esimiehet nämä kokevat ja miten he näitä tilanteita 

kuvaavat ja selittävät.   

Toimintajärjestelmässä (ks. luku 2, kuva 1), kuten työyhteisöissä on asioita, johon yksittäinen 

esimies ei voi välttämättä vaikuttaa (Vroom & Jago 2007). Monessa työyhteisöä koskevassa asiassa 

esimies on kuitenkin avaintekijä. Esimiehen roolissa toimivan henkilön olisi hyvä olla tietoinen 

ihmisen ajattelussa piilevistä vääristymistä, koska syitä ongelmille ja epäonnistumisille tulisi etsiä 

ensisijaisesti työyhteisöllisistä tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, ovatko työroolit ja työnkuvat ja 

niihin liittyvät odotukset selvät, onko työnjako tasapuolinen, onko työn tekemiseksi saatu 

asianmukainen perehdytys, onko työntekijöillä riittävä osaaminen ja työvälineet työn tekemiseksi, 

tukeeko palkitseminen toiminnan tavoitteita jne. Toisaalta tämä voi olla vaikeaa, koska silloin 

esimiestyötä tekevien täytyisi kyetä tarkastelemaan myös oman toimintansa seurauksia. Esimiehet 

ovat vastuussa työroolien ja tehtävänkuvien kirkastamisesta, työnjaosta, työhön perehdyttämisestä 

jne.  

Oman toiminnan reflektointi on muussakin kuin esimiestyössä oman minän ja toiminnan 

kehittymisen edellytys. Lakshman (2008) puhuu siitä, että useiden mahdollisten syiden analysointi 

ja esimiesten tekemät itseä koskevat attribuutiot edistävät tarkempien attribuutioiden tekemistä. 

                                                 
1
 Katso Kaiku-työelämäpalvelut. http://www.valtiokonttori.fi/fi-

FI/Virastoille_ja_laitoksille/Henkilostohallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Kaikutyoelamapalvelut. Viitattu 

14.5.2013. 

 

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Henkilostohallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Kaikutyoelamapalvelut
http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Henkilostohallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Kaikutyoelamapalvelut
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Siksi tavoitteeni tutkimustiedon hyödyntämiselle on, että kokemusten ja ilmiöiden tunnistamisen 

kautta ihmiset, tässä tapauksessa erityisesti esimiehet, pysyisivät paremmin tietoisesti ohjaamaan 

omaa toimintaansa. Lopputuloksena tämä voisi esimies – alaissuhteessa näkyä siten, että esimiehen 

ja alaisen välinen vuorovaikutus paranee ja sitä kautta molempien osapuolten työtyytyväisyys ja 

tuottavuus paranevat.  

 

1.2 Tutkimuksen kohde ja raportin rakenne 

 

Tutkimusotteeni pohjalta tutkimuksen kohteeksi valikoitui yksi valtion virasto ja siellä viraston 

kannalta keskeinen toimintayksikkö. Kyseinen toimintayksikkö valikoitui viraston 

henkilöstöpäällikön suostumuksella ja työhyvinvointiasioita hoitavan henkilön toimesta tähän 

tutkimukseen siitä syystä, että siellä oli tapahtunut työtehtäviin ja työnorganisointeihin vaikuttavia 

merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Koska muutokset aiheuttavat usein vastustusta, voitiin olettaa, 

että toimintayksikön esimiehet ovat esimiestyössään kohdanneet erilaisia haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita. Kyseisessä valtion virastossa oli keväällä 2010 teetetty tietyin aikavälein 

toteutettava työhyvinvointikysely ja muun muassa sen tulosten pohjalta oli suunniteltu, että 

tutkimuksen kohteena olevaan toimintayksikköön tullaan hakemaan esimerkiksi Kaiku-projektista 

rahoitusta työhyvinvointia edistävän kehittämisprojektin käynnistämiseksi.  

Tutkimuksen raportointi etenee tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä: toimintajärjestelmästä, 

esimiestyöstä ja attribuutioteoriasta (luku 2) lukuun 3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

toteuttaminen. Luvussa 4 tarkastelen esimiesten kuvaamia yleisiä vuorovaikutukseen liittyviä 

haasteita esimiehen ja alaisen välillä ja luvussa 5 yksittäisiä tarinoita haasteellisista 

vuorovaikutustilanteista esimiestyössä. Luvussa 6 tarkastelen edellä mainittujen tarinoiden 

sisältämiä kausaaliattribuutioita. Luku 7 sisältää pohdinnan tutkimuksesta ja sen tuloksista.    



18 

 



19 

 

2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa johtamista prosessina eli vuorovaikutustilanteina ja tapahtumien 

kulkuna esimiesten kertomien kokemusten näkökulmasta. Prosessikuvaukseni lähtee organisaation 

toimintajärjestelmästä ja sen moniäänisyydestä (ks. kuva 1 s. 20), jossa esimiestyötä tehdään. 

Tutkimuksessa keskitytään kriittisiin tapauksiin eli sellaisiin kokemuksiin haasteellisista 

vuorovaikutustilanteista esimiehen ja alaisen välillä, jotka ovat erityisesti jääneet esimiesten 

mieleen. Tämä tutkimus on yksi tapa lähestyä sitä millaista on toimia esimiehenä ja mitä esimiestyö 

on (vrt. esim. Minzberg 1980; Yukl 2006). Koska ihmiset tulkitsevat asioita ja tapahtumia eri 

tavoin, prosessikuvaukseni etenee siten, että tarkastelen esimiesten tulkintoja haasteellisten 

vuorovaikutustilanteiden syistä. Ihmisten ajattelussa on todettu myös olevan erilaisia vääristymiä ja 

harhoja, joista tässä tarkastelen perustavan attribuutioerheen olemassaoloa tutkimusaineiston 

kokonaisuuden näkökulmasta. Se, minkälaisia tulkintoja esimies tekee haasteellisten tilanteiden 

syistä, ei ole yhdentekevää, koska esimiehen tekemillä tulkinnoilla voi olla kauaskantoisia 

seurauksia. Esimiehen tekemät tulkinnat vaikuttavat siihen, miten hän toimii ja minkälaisia 

toimenpiteitä hän tekee. Esimerkiksi Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) attribuutiomalli 

kuvaa esimiehen attribuointiprosessia ja attribuutioihin vaikuttavia tekijöitä, jotka saattavat 

vaikuttaa haitallisesti esimiehen käyttäytymiseen ja sitä kautta esimies-alaissuhteen laatuun. 

Tarkastelu esimiesten tekemien tulkintojen seurauksista jää kuitenkin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle (vrt. Harvey ym. 2006; Green & Mitchell 1979). Siten tarkastelun ulkopuolelle jää 

myös se, osoittautuuko joku perustavan attribuutioerheilmiön mukainen tulkinta tapahtumien syistä 

käytännössä oikeammaksi kuin joku toinen tulkinta eli onko kysymyksessä lainkaan erheellinen 

tulkinta niin kuin termi perustava attribuutioerhe antaa ymmärtää (Saarinen 2014).  
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Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viiteke 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

 

Seuraavassa luvussa 2.1 tarkastelen yllä olevan kuvan 1 osoittamalla tavalla toimintajärjestelmää ja 

sen moniäänisyyttä, tutkimuksen kohdetta toimintajärjestelmän osana, sen organisaatiorakennetta ja 

työnjakoa, organisaatiokulttuuria sekä toimintaympäristöä ja siinä tapahtuneita ja meneillään olevia 

muutoksia. Tämän jälkeen luvussa 2.2 tarkastelen esimiestyötä yleisesti, esimiestyötä 

vuorovaikutuksena sekä häiriö- ja ongelmatilanteissa. Luvussa 3 tarkastelen Attribuutioteoriaa, 

attribuutiovääristymiä sekä johtamisen/esimiestyön kontekstissa tehtyä attribuutiotutkimusta. 

Attribuutiovääristymistä tarkastelen erityisesti perustavaa attribuutioerhettä (fundamental attribution 

error), jolla tarkoitetaan ihmisten taipumusta korostaa toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden 

kustannuksella silloin, kun selittämisen kohde on ihmisen käyttäytyminen (Ross 1977; Augustinos 

ym. 2006). 
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2.1 Toimintajärjestelmä ja sen moniäänisyys 

 

Organisaatiota ja työyhteisöä tarkastellaan tässä toimintajärjestelmänä, jossa vallitsee tietty 

työnjako ja säännöt. Kaikki toimintajärjestelmän osat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja 

niiden sisältäminen osaprosessien kautta toimintajärjestelmä organisoi, muovaa ja uudistaa 

jatkuvasti itseään (ks. myös Carayon & Smith 2000). Engeströmin (1995, 41–49) mukaan yksilön 

toiminta on aina suhteessa yhteisön toimintajärjestelmään. Siten paitsi, että esimies vaikuttaa oman 

toimintaympäristönsä muotoutumiseen, myös toimintajärjestelmä määrittää johtamisen 

onnistuneisuutta (Nivala 2006, 129). Organisaation toimintajärjestelmässä on myös monia erilaisia 

taustoja, intressejä ja näkökulmia edustavia toimijoita. Tätä erilaisten intressien ja näkökulmien 

moninaisuutta nimitetään moniäänisyydeksi. Moniäänisyydessä on kyse sekä toimijoiden 

erilaisuudesta ja erillisyydestä sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Moniäänisyys näkyy myös 

erilaisina työtapoina ja tottumuksina sekä työsuorituksina. (Engeström 1995, 41–49.) Siten 

moniäänisyys voi rikkoa ja/tai rakentaa ja synnyttää uutta.  

 

Toimintajärjestelmässä syy – seuraussuhteet eivät ole ymmärrettävissä lineaarisina, yksisuuntaisina 

ja välittöminä siten, että tekijä X aiheuttaa seurauksen Y. Toimintajärjestelmässä, kuten 

työorganisaatiossa, on usein melko mahdotonta erottaa jonkin tekijän tai tapahtuman yksiselitteisiä 

seurauksia. Vastaavasti ongelmien tai ilmiöiden yksiselitteisiä syitä on usein erittäin vaikea 

määrittää, koska tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa toimintajärjestelmän kokonaisuuden kautta. 

Tietyn tapahtuman seuraus voi ilmetä viivästyneenä ja yllättävässäkin yhteydessä. Lisäksi 

yksilöiden teoillaan tavoittelemat vaikutukset voivat jäädä pieneksi, mutta niiden epäsuorat ja 

tahattomat vaikutukset voivat olla yllättävänkin voimakkaita. Toimintajärjestelmässä tapahtuvat 

häiriöt ja muutokset voidaan ymmärtää toimintajärjestelmän sisäisten jännitteiden ja 

vuorovaikutuksen tuloksina. Myös toimintajärjestelmän ulkoa tulevat muutospaineet voivat 

muuntua toimintajärjestelmän sisäisiksi jännitteiksi. Tästä syystä ongelmien syitä ja ratkaisuja olisi 

etsittävä toimintajärjestelmän sisäisistä suhteista sekä kytkennöistä toisiin toimintajärjestelmiin. 

(Engeström (1995, 51–52.) Toimintajärjestelmät ovat itsessään monimutkaisia ja ihmisten tulkinnat 

niiden tapahtumista poikkeavat usein paljonkin toisistaan. Etenkin esimiestyössä työyhteisöä, sen 

toimintaa ja tilanteita olisi hyvä tarkastella yksittäisiä tekoja laajemmasta työn 

toimintajärjestelmästä käsin, jotta mahdollisimman moni tilanteeseen liittyvä tekijä tulisi otetuksi 

huomioon.   
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Toimintajärjestelmän sijaan ihmisillä on Sengen (2006, 7-8) mukaan kuitenkin taipumus kiinnittää 

huomiota systeemin erillisiin osiin ja ihmetellä sitä miksi ongelmaamme ei saada ratkaistuksi. 

Toimintajärjestelmänäkökulma painottaa, että meidän täytyisi tarkastella yksilön virheiden sijasta 

toimintajärjestelmän rakenteita, jotka muovaavat yksilöllistä toimintaa ja luovat olosuhteita, joissa 

tietynlaiset tapahtumat tulevat todennäköisiksi. Toimintajärjestelmän rakenne kertoo sen, miten työ 

on organisoitu ja miten valta ja vastuu on jaettu toimintajärjestelmän eri toimijoiden välillä. 

Toimintajärjestelmä vaikuttaa käyttäytymiseen. Toimintajärjestelmät aiheuttavat usein omat 

kriisinsä, ei ulkoiset voimat tai yksilölliset virheet. Toimintajärjestelmä on siis monimutkainen 

elävä järjestelmä. (Senge 2006, 40–42.) 

 

Tutkimuksen kohde toimintajärjestelmän osana 

Esittelen seuraavassa tutkimukseni kohdetta tarkemmin. Tutkimuksen konteksti (ks. kuva 1 s. 20) 

on tärkeä huomioida muun muassa siksi, että tutkimuksen tekeminen ja siten myös tutkimustulokset 

ovat kontekstisidonnaisia, mikä on syynä esimerkiksi tutkimustulosten vaihteluun (Johns 2006).  

Organisaatiorakenne ja työnjako 

Tutkimuksen kohteena olevan viraston keskushallinnon muodostavat viraston pääjohtaja, esikunta 

ja osastot. Osastot jakautuvat eri yksiköihin. Osastoilla ja yksiköillä on omat päällikkönsä. 

Tutkimuksen tekoaikoihin organisaatio oli jaettu eri alueisiin, joita johti alueen päällikkö (ks. kuva 

2 s. 23). Alueiden sisällä oli toimintayksiköitä, joita johti toimintayksikön päällikkö. Tutkimus 

toteutettiin viraston yhdessä toimintayksikössä, jonka henkilöstön keski-ikä oli 

haastatteluajankohtana noin 45 vuotta. Nuoremmalla henkilöstöllä oli ollut paljon määräaikaisia 

virkasuhteita, joita ei valtionhallinnon resurssivähennysten vuoksi voitu jatkaa. Toimintayksikön 

päällikön suorassa alaisuudessa toimi kolme eri toimintojen esimiestä. Kaikkien kolmen toiminnon 

johdon alaisuudessa toimi yksi väliesimiesporras. Yksi, henkilöstömäärältään pienin toiminto siirtyi 

vuoden 2011 alussa perustettuun valtakunnalliseen toimintoon. Haastatteluajankohtana se siis 

kuului vielä ao. toimintayksikköön. Tutkimuksen kohteessa oli kolmen tasoisia esimiesvirkoja. 

Siellä oli yhteensä 13 esimiestä. Lisäksi vastuuhenkilöksi nimitetty henkilö, joka oli pitkään 

toiminut esimiehenä, mutta joka ei tutkimushetkellä toiminut esimiestehtävässä, osallistui 

tutkimukseen.   
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Kuva 2. Tutkimuksen kohde ja sen organisaatiorakenne osana viraston alueellista organisaatiota 

 

Hierarkiaa (ks. kuva 2.) voidaan pitää kuvauksena organisaation pysyväisluonteisesta rakenteesta, 

jolla on vaikutusta ihmisten työtoimintaan (Mintzberg 1979; Juuti 1995, 2006; Rajaniemi 2010). 

Hierarkiassa jokainen viranhaltija on ylemmän viranhaltijan valvonnan alainen. 

 

Tutkimuksen kohde oli siis osa viraston alueellista organisaatiota. Virastoa kutsutaan yleisesti 

matriisiorganisaatioksi. Matriisiorganisaatio on organisaatio, jossa toimivat samanaikaisesti sekä 

funktionaalinen organisaatio että projektiorganisaatio. Matriisiorganisaatiossa koko henkilöstön 

toimintaa ohjataan kahdelta eri taholta siten, että henkilövastuu on osastojen esimiehillä, mutta 

henkilöstö on sijoitettu erilaisin projekteihin. (Juuti 1995, 221.) Viraston rakenne muistutti 

kuitenkin paljon Saralan & Saralan (1996, 16 – 50) kuvaamaa toimintojakoista eli funktionaalista 

organisaatiota eri osastoineen ja niiden alaisine yksiköineen. Juuti (1995, 217–218, 225) puhuu 
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toimintojakoisen organisaation sijasta toimintokohtaisesta organisaatiosta. Tällaisen organisaation 

etuna on, että organisaatiorakenne on selkeä ja että kullakin osastolla on mahdollisuus keskittyä 

oman alansa asiantuntemuksen hyväksikäyttöön ja kehittymiseen. Myös toimintojen koordinointi 

osastojen sisällä on helppoa. Toimintokohtaisen organisaation haittapuolena pidetään puolestaan 

sitä, että eri osastojen väliset näkemyserot saattavat kärjistyä ristiriidoiksi, jolloin organisaation 

kokonaisetu unohtuu huomion kiinnittyessä oman osaston tavoitteisiin. Toimintokohtaisesti 

organisoitu toimintajärjestelmä saattaa aiheuttaa siis ongelmia sekä eri toimintojen väliselle 

yhteistoiminnalle että johdon ja henkilöstön keskinäisille suhteille. Juuti (1995, 227) toteaa myös, 

että byrokratiassa henkilöstön osaaminen ei tule organisaation käyttöön. Käytetty osaaminen 

rajoittuu ja on rajoitettu lähinnä oman virkatehtävän hoitamiseen.  

 

Organisaatiokulttuuri 

 

Schein (1987, 26) määrittelee organisaatiokulttuurin perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on 

keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen 

yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää 

perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja 

tuntea. Erilaisia organisaatiokulttuureita on luokiteltu organisaation piirteiden perustella. Charles 

Handyn (1993, 185–221) organisaatiokulttuurien luokittelu perustuu siihen, kuinka keskitettyä ja 

muodollista organisaation toiminta on. Keskittäminen tarkoittaa sitä kuinka paljon valtaa ja 

auktoriteettia on keskitetty organisaation johdolle. Muodollisuus koskee sitä missä määrin säännöt, 

ohjeistukset ja toimintatavat säätelevät organisaation toimintaa. Handy (1993, 185–221) erottelee 

toisistaan valta-, rooli-, yksilö- ja tehtäväkulttuurit. Valtakulttuurissa valta on keskittynyt yhdelle 

ihmiselle. Tällaisessa kulttuurissa on vähän sääntöjä ja päätökset perustuvat lähinnä vallankäyttöön. 

Roolikulttuurin omaavat organisaatiot painottavat sääntöjen, ohjeistuksien, rooliodotusten ja 

toimenkuvien tärkeyttä. Johtajat ja esimiehet toimivat sen aseman mukaan, joka heillä on 

organisaation hierarkiassa. Roolikulttuurin omaava organisaatio pohjautuu toimintokohtaisiin 

osastoihin ja erityisalueisiin ja sen toimintaa ohjaa logiikka ja järkiperäisyys. Roolikulttuureissa 

toimintojen keskittämisen ja muodollisuuden asteet ovat korkeita. Yksilökulttuureissa puolestaan 

huomio kiinnittyy yksilöihin. Ne ovat olemassa henkilöstönsä johdosta. Toiminta yksilökulttuurissa 

on epämuodollista ja valta on hajautettu.  Esimerkiksi aloittelevassa IT-yrityksessä 

organisaatiokulttuuri voi olla tällainen. Tehtäväkulttuurit ovat puolestaan työ- tai 

projektiorientoituneita. Tehtäväkulttuurin sisällä vaikuttaminen perustuu asiantuntijuuteen, eikä 

niinkään valtaan tai henkilön asemaan organisaatiossa. Handyn (1993, 185–221) luokittelun 



25 

 

mukaisesti tutkimuksen kohteena olevan valtion viraston kulttuuria kuvaakin parhaiten 

roolikulttuuri.  

Toimintaympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset 

Virastossa oli tehty päätös uuden toimintamallin käyttöönotosta vuoden 2008 alussa ja uusi 

toimintamalli oli otettu käyttöön virastossa saman vuoden loppupuolella. Muutos toteutettiin 

vaiheittain. Käytännössä tämä oli tarkoittanut muun muassa sitä, että kiinteiden työpisteiden sijaan 

tietyissä tehtävissä toimivat työntekijät siirtyivät työpisteestä toiseen tilanteiden vaatimilla tavoilla. 

Tähän liittyen kyseisen toimintayksikön vuoden 2011–2012 tulostavoitteissa vuodelle oli mainittu 

yhdeksi uutta toimintamallia tukevaksi työkaluksi työkierto yksiköiden välillä. Myös muita 

toimintoja oli perustettu ja työvuorojärjestelmää oli uudistettu. Virastossa oli otettu käyttöön myös 

useita uusia tietoteknisiä järjestelmiä ja senkin vuoksi työtoimintaa ja -prosesseja oli uudelleen 

organisoitu. Haastattelukohteessa oli tapahtunut ja valmisteilla siten useita, eritasoisia muutoksia.  

Haastattelukohteessa (ks. kuva 2 s. 18) toimi yli sata työntekijää ja toimintoa johti johtoryhmä. 

Toimintaympäristön erityispiirteitä olivat ympärivuorokautinen toiminta ja jaksotyö. Työvuorossa 

oli kerrallaan noin 20 % henkilöstöstä. Organisaation, kuten siis toimintayksikönkin, työkenttä oli 

laaja-alaista. Toimintayksikön työtoimintaa voidaan kuvata nopeasti muuttuvaksi. Myös erilaisen 

sidosryhmätyön tärkeys korostui. 

 

2.2 Esimiestyö 

 

Esimiestyö on johtamistyötä. Esimiehen ja alaisten välinen suhde ei ole tasavertainen, vaan esimies 

on valta-asemassa suhteessa alaisiinsa. Hän saa esimiesaseman ja siihen liittyvän vallan, vastuut, 

resurssit ja tehtävät organisaatiolta. Tämä asemavalta liittyy siis esimiehen organisatoriseen 

asemaan. Persoonallinen valta tulee alaisilta. (Northouse 2010, 3-13; Yukl 1989.) Tämä tarkoittaa 

siis sitä, että johtajuus annetaan ja otetaan, mutta myös ansaitaan (Nivala 2006, 132).  

 

Esimiestyö voidaan nähdä myös palvelutoimintana. Tällöin esimies pyrkii yhdessä hänen 

vastuualueellaan olevien ihmisten kanssa etsimään ratkaisuja niihin haasteisiin, joita ihmiset 

työssään kohtaavat. Tällaisessa palvelutapahtumassa ja auttamissuhteessa esimies asettuu askeleen 

verran palvellun henkilön alapuolelle. Tällainen palvelutoiminta tasapainottaa esimiehen ja alaisen 

välistä epäsymmetristä suhdetta. (Juuti 2013, 131, 147–150.) Esimiestyössä onnistumisessa on 
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perimmiltään kuitenkin kysymys siitä ottaako esimies hänelle tarjotun roolin vai ei (Chan & 

Drasgow 2001; Lord & Hall 2003, 48-49; Järvinen 2011, 142). Joskus tilanne voi olla esimerkiksi 

sellainen, että esimies pelkää niin paljon ristiriitoja ja niihin puuttumista, että hän ei pysty ottamaan 

johtamisrooliaan. Joskus tilanne voi olla sellainen, että ulkoiset paineet johtavat esimiehen etsimään 

turvaa omasta ryhmästään. Joskus tilanne voi myös olla sellainen, että omassa ryhmässä on 

kitkatekijöitä, joiden vuoksi esimies saattaa tietoisesti tai huomaamattaan lisätä etäisyyttä omaan 

ryhmäänsä ja etsiä työlleen tukea ulkomaailmasta. Molemmissa tapauksissa ymmärrys oman 

johdettavan ryhmän kokonaisuudesta saattaa hämärtyä.   

 

Esimiestyöhön kuluu erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joiden toteutumisesta esimiehen roolissa 

toimivan tulee huolehtia. Valtiolla virkasuhteeseen liittyvät keskeiset säädökset ovat Valtion 

virkamieslaki (750/1994) ja Valtion virkamiesasetus (971/1994), jotka määrittävät sekä alaisen että 

esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia. Vastaava työsopimussuhteeseen liittyvä keskeinen säädös 

on Työsopimuslaki (55/2001). Lisäksi työn ja toimintaympäristön vaatimukset, rajoitukset ja itse 

tehdyt valinnat määrittelevät voimakkaasti sitä, mitä tietyn aseman omaava esimies tekee ja miten 

hän käyttäytyy. Esimiehillä on myös ainutlaatuisia rooleja, jotka ovat ominaisia tietyn tyyppisessä 

johtoasemassa ja tietyssä organisaatiossa toimiville esimiehille. (Yukl 2006, 32–33.) On tärkeää, 

että esimiesten rooliin työnantajan edustajana liittyvät tehtävät, vastuut ja valtuudet on kerrottu 

esimiehelle ja että näistä olisi kerrottu myös hänen johdettavilleen, koska esimiehen roolin 

määrittely ja selkeys ovat lähtökohta ja perusta vallankäytölle ja hyvälle johtamiselle (Järvinen 

2013, 189). Esimies on organisaationsa kävelevä käyntikortti ja siten esimerkkinä alaisilleen 

(Kinnunen 2006, 160). Nivalan (2006, 135) mukaan julkishallinnon johtajien tulisikin tiedostaa 

entistä vahvemmin roolinsa työnantajan edustajana. 

 

Organisaation jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja kehittävät samalla jaettuja 

merkityksiä erilaisille tapahtumille. Tämän näkemyksen mukaisesti kommunikaatio ei ole 

sisältyneenä organisaatioon, vaan se muodostaa organisaation. Siksi ihmisten johtajilla on 

merkittävä rooli organisatorisen merkityksen tai kulttuurin luojana. (Hackman ja Johnson 2004, 

222–225.) Ihmiset huomioiva johtaminen voi Yuklin (2006, 9) mukaan vaikuttaa muun muassa 

siihen, kuinka työyhteisön jäsenet tulkitsevat ulkoisia tapahtumia, strategioiden ja päämäärien 

valintaan, työyhteisön jäsenten motivaatioon saavuttaa asetetut päämäärät, työyhteisön jäsenten 

keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön sekä töiden organisointiin ja koordinointiin. 

Merkitysten johtamisen näkökulmasta organisaation johdon toiminta on keskiössä, koska ihmiset 

lukevat organisaation tapahtumia johdon toiminnan ja käyttäytymisen kautta (Juuti 2013, 44–45). 
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Alaisensa ja muut ihmiset huomioiva esimies on äärimmäisen tärkeä organisaation hyvinvoinnille 

(Hackman ja Johnson 2004, 222–225). Esimiesten työtahti voi kuitenkin olla hektinen ja työn 

sisältö moninainen sekä sirpaloitunut. Sirpaloitunut työnkuva voi vaikuttaa siihen, että työtoiminnot 

ja esimiehen käyttäytyminen voivat olla enemmänkin reaktiivista kuin proaktiivista. Reflektiiviselle 

suunnittelulle ei esimiestyössä jää välttämättä riittävästi aikaa. Työyhteisössä ratkaistavia ongelmia 

ilmenee satunnaisessa järjestyksessä ja esimiehet joutuvat valitsemaan, mihin ongelmaan reagoida 

ja mitä jättää huomioimatta. (Yukl 2006, 22–24.) 

 

Esimiestyössä joudutaan siis tekemään paljon päivittäisjohtamiseen liittyviä päätöksiä. Yuklin 

(2006, 26–27, 31) mukaan esimiestyössä tapahtuvan päätöksentekoa kuvaavan tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että päätöksentekoprosesseja luonnehtii usein hämmennys, epäjärjestys 

ja tunnepitoisuus. Päätöksenteon seurauksia ei aina myöskään mietitä. Grint (2005b) toteaa, että 

päätöksentekijät muokkaavat myös aktiivisesti tilanteita tulkinnoillaan. Tulkinnat voivat antaa 

itselle oikeutuksen tietynlaiseen toimintaan. Siihen, miten tilanne tulkitaan, liittyy aina 

päätöksentekijöiden omia intressejä. Tilanne ei siis yksinomaan määritä sitä, kuinka toimija 

tilanteeseen reagoi. Grint (2005b) toteaakin, että tilannetta tulisi tarkastella ensisijaisesti toimintana 

(situated) eikä vallitsevana olosuhteena (situation). Jos päätöksentekijän / päätöksentekijöiden 

tilanteen tulkintaa pidetään oikeana, tämä nyt muodostettu tulkinta rajoittaa muita tulkinta- ja 

toimintavaihtoehtoja.  

 

2.2.1 Esimiestyö vuorovaikutuksena 

 

Kuten aiemmin totesin, tarkastelen tässä tutkimuksessa johtamista ja esimiestyötä erityisesti 

prosessina eli vuorovaikutustilanteina ja tapahtumien kulkuna esimiesten kokemusten ja 

kertomusten näkökulmasta. Prosessinäkökulma ottaa huomioon sen, että esimiehet vaikuttavat 

alaisiin ja alaiset vaikuttavat esimiehiin. Siten sekä esimiehet että alaiset ovat läsnä 

johtamisprosessissa. Johtaminen nähdään tässä siis vuorovaikutustapahtumana, eikä esimerkiksi 

esimiehen piirteenä tai ominaisuutena.  

 

French ja Raven (1959) luokittelivat vallan lajeja sen kautta mikä on vallan perusta. Heidän 

luokittelunsa mukaan valta voidaan jakaa palkitsemis-, pakko-, oikeutukseen perustuvaan-,  

asiantuntija- ja samaistumisvaltaan (referent power). Heidän luokittelunsa on vaikuttanut paljon 

tämän hetkiseen valtatutkimukseen (Yukl 2006, 148) ja on nähtävissä myös luokittelun kova valta 
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ja pehmeä valta taustalla. Kovalla vallalla tarkoitetaan esimiestyössä pakottamista, määräämistä, 

kovistelua, käskytystä ja pomotusta. Pehmeällä vallalla puolestaan tarkoitetaan avointa, 

rohkaisevaa, keskustelevaa ja alaisia ohjaavaa toimintatapaa. (Nivala 2006, 134; Järvinen 2013, 53–

66). Siihen, minkälaista valtaa esimies milloinkin käyttää, vaikuttaa moni asia. Muun muassa 

Bennis (1999) ja Heikkilä & Heikkilä (2001, 25-33) tuovat esille sen, että esimiehen muodolliseen 

asemaan ja vallan käyttöön perustuva käskyttäminen ei voi olla keskeinen tapa johtamisessa. Syy 

tähän on se, että mitä enemmän organisaation toiminta perustuu henkilöstön asiantuntijuuteen, sitä 

tärkeämmäksi muodostuu ihmisten käyttäytymisen ja sitä ohjaavien ajatusten ja tunteiden 

ymmärtäminen johtamisessa.  

 

Miten sitten valta-aseman omaaminen vaikuttaa esimieheen? Gruenfeldin ym. (2008) tutkimusten 

mukaan valta vaikuttaa sosiaaliseen läsnäoloon siten, että se vähentää kykyä asettua muiden 

asemaan ja lisää välineellistä suhtautumista muita kohtaan. Fastin ym. (2009) tutkimusten mukaan 

valta myös lisää kontrollin tunnetta jopa sellaisissa tilanteissa, joissa vallan omaamisella ja tilanteen 

kontrollilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Heidän tutkimustensa mukaan valta siis lisää illuusiota 

kontrollista, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon. Vallan voidaan siis ajatella 

muovaavan ihmistä ja se voi paljastaa myös ihmisen persoonallisuuden. Vallalla voi siis olla sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia riippuen tilanteesta, laajemmasta kontekstista sekä 

henkilöstä, joka sitä käyttää. (Galinsky ym. 2010, 17–38.) 

 

Esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa myös omaamamme ihmiskäsitys, joka 

ohjaa havaintojamme, ajatteluamme ja tunteitamme. McGregorin (1960) mukaan esimiehillä on 

implisiittisiä käyttöteorioita työntekijöiden luonteesta. Hän esitti kaksi vastakkaista ”teoriaa”; 

teorian X ja teorian Y. Nämä teoriat pitävät sisällään skeeman
2
 tyypillisestä työntekijästä. Teoria X: 

taustana on oletus, että esimies pitää työntekijöitään ei-kyvykkäinä; tyhminä, laiskoina jne. 

Vastaavasti teorian Y oletuksena on, että esimies pitää työntekijöitään kyvykkäinä; ahkerina, 

viisaina jne. Koska skeemoja käytetään ennustamaan käyttäytymistä, Thompsonin ja Martinkon 

(2004, 173–201) mukaan esimiehet, jotka edustivat teorian X ääripäätä, näkivät epäonnistumiset 

tarkoituksellisena toimintana.  

                                                 

2 ”Skeemoilla tarkoitetaan psyykkisiä rakenteita, joiden avulla ihmiset organisoivat tietoa. Ne luovat odotuksia ja toimivat tarjolla 

olevan informaation valikoimisessa ja tulkinnassa. Ihmiset poikkeavat toisistaan sen mukaan, mitkä skeemat aktivoituvat heillä 

helpoiten. Vaihtelu aiheutuu yksilöllisistä kiinnostuksen aiheista ja erilaisesta kokemushistoriasta. Myös tehtävä, jota kulloinkin 

ollaan tekemässä, vaikuttaa skeemojen aktivoitumiseen. Yksilölliset skeemat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten maailmaa 

havannoidaan ja tulkitaan. Ne ovat välttämättömiä, jotta pystytään toimimaan sujuvasti.” (Pirttilä-Backman 2011.)  
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Esimies joutuu myös uransa aikana pohtimaan ja tarkistamaan käsitystään ihmisestä. Tämä johtuu 

siitä, että esimies pääsee katsomaan hyvin läheltä monien alaistensa tapaa toimia, kantaa vastuuta ja 

hoitaa työnsä. Esimiesten olisi hyvä olla tietoisia omasta ihmiskäsityksestään, jotta he pystyisivät 

ohjaamaan ja kehittämään omaa esimiestoimintaansa. Itsetuntemus onkin avainasemassa 

esimiehenä kehittymisessä. Ihmisten johtajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan (esim. Ylitalo 2012; 

Vesterinen 2006; Järvinen 2005; Popper 2005; Hackman ja Johnson 2004; Lönnqvist 2002). 

 

Esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutussuhdetta kuvaa myös Johtaja – alainen vaihtoteoria 

(LMX Theory) (Dansereau, Graen & Haga 1975). Teorian mukaan esimiehet kehittävät yksittäisiä 

vaihtosuhteita jokaisen alaisensa kanssa samalla, kun nämä kaksi osapuolta vastavuoroisesti 

määrittävät toistensa roolia. Teorian mukaan suurin osa esimiehistä kehittää läheisen vaihtosuhteen 

muutamien sellaisten luottotyöntekijöiden kanssa, jotka toimivat assistentteina, sijaisina ja 

neuvonantajina. Tällä on vaikutusta siihen, kuinka esimiehet tulkitsevat alaisten ja alaiset esimiehen 

toimintaa. (Yukl 2006, 117, 121.) Duarten ym. (1994) mukaan esimiehet ovat myös vähemmän 

kriittisiä arvioidessaan alaisen suoritusta silloin, kun kyseessä on alainen, jonka kanssa heillä on 

läheinen vuorovaikutussuhde. Johtaja-alainen -vaihtoteoriaa onkin kritisoitu muun muassa siitä 

syystä, että sen mukainen johtaminen eriarvoistaa alaisia: tällöin esimies jakaa työyksikön eri 

ryhmittymiin ja tietty ryhmittymä saa esimieheltä erityishuomion (esim. Northouse 2004, 156–157). 

 

Binney ym. (2005) puhuvat elävästä ihmisten johtamisesta (Living leadership), jolla viitataan 

siihen, että johtaminen tapahtuu ihmisten välillä, tilanne vaikuttaa johtamiseen ja että esimiehet ovat 

kaikkein tehokkaimpia silloin, kun he panevat itsensä peliin; kohtaavat ihmiset ihmisinä, tuovat 

vuorovaikutukseen omat intuitionsa, tunteensa ja oman elämänkokemuksensa ja ovat läsnä. 

Esimiehen tehtävänä on yhdistää ihmisiä. Tähän tarvitaan muun muassa riittävää avoimuutta, 

ihmisiin luottamista ja heidän kunnioittamistaan sekä kykyä käsitellä vaikeitakin asioita. 

Johtaminen on sosiaalinen prosessi; se on tulosta ihmisten ja ryhmien välisestä ja niiden sisäisestä 

vuorovaikutuksesta. Esimiehen tehtävänä on toimia muiden puolesta ja muiden kanssa. 

Esimiesrooliin kuuluu myös se, että esimiehistä tulee ikään kuin ”julkista omaisuutta”. Tämä 

tarkoittaa sitä, että esimiehen toiminta on jatkuvan arvioinnin kohteena.  

Tilanteet siis vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Tilanteisiin puolestaan 

vaikuttavat muun muassa organisaation sosiaalinen ja poliittinen ympäristö, taloudellinen tilanne ja 

organisaatiokulttuuri. (Binney ym. 2005.) Esimerkiksi valtionhallinnossa henkilöstön vähennykset 

ovat aiheuttaneet haasteita esimiestyöhön, kun työt on hoidettava yhä vähenevillä 

henkilöresursseilla. Esimiestyötä tehdäänkin usein epävarmassa toimintaympäristössä. Johtamisessa 
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ja esimiestyössä onkin tärkeää toimia vallitsevan tilanteen pohjalta ja miettiä, miten niissä 

reunaehdoissa pystytään parhaiten toimimaan. (Binney ym. 2005.) Johtaminen on tai sen pitäisi olla 

työtoiminnan mahdollistamista. 

 

Joskus tilanne voi olla myös sellainen, että alaiselle on epäselvää, mitä esimies häneltä odottaa. 

Ihmisillä on kuitenkin taipumus toimia sen mukaan mitä heiltä odotetaan. Tätä taipumusta 

kutsutaan Pygmalion – efektiksi. Pygmalion – efekti voi olla vaikutuksiltaan sekä positiivinen että 

negatiivinen. Esimiesten olisikin tärkeää ilmaista mahdollisimman selkeästi se, mitä he alaisiltaan 

odottavat, eikä pitäytyä siinä uskossa, että alaiset automaattisesti tietävät, mitä esimies heiltä 

ryhmänä ja yksilöinä odottaa. (Eden & Shani 1982; White & Locke 2000.) Tätä tietoisuutta voidaan 

pitää perustavanlaatuisena työntekijän oikeutena. Esimiesten odotusten lisäksi alaisen toimintaan 

liittyy myös se, mitä hän itse odottaa omalta toiminnaltaan (Hackman ja Johnson 2004, 241, 244–

246). Siksi esimiehen kommunikaation haasteeksi voi nousta se, että työllä on ihmisille erilaisia 

merkityksiä, jotka aiheuttavat erilaisia orientaatioita itse työhön (Cameron 2008, 68, 79). 

Esimerkiksi, toinen työntekijä näyttää tilanteesta toiseen täyttävän esimiehen odotukset ja toinen 

taas ei.  

 

Myös tilanteiden tulkinnat vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. 

Baumeisterin ja Vohsin (2002, 613) mukaan ihmisillä on tarve etsiä positiivisia merkityksiä asioille 

ja tapahtumille. Ehkä juuri siksi ihmiset reagoivat voimakkaammin negatiivisiin kuin positiivisiin 

ilmiöihin. Negatiiviset ilmiöt, huonot tapahtumat ja epäkannustava palaute vaikuttavat enemmän ja 

kauemmin kuin positiiviset, rohkaisevat ja kannustavat tapahtumat. (Baumeister ym. 2001.) 

 

Grint (2005b) tarkastelee kolmea lähestymistapaa johtamiseen ja niiden suhdetta tilanteen 

tulkintaan. Nämä lähestymistavat ovat asiajohtaminen, ihmisten johtaminen ja pakottamalla 

johtaminen. Se, minkälaiseksi esimies tulkitsee tilanteen, vaikuttaa siihen, minkälaista johtamista 

hän toteuttaa. Tilanne voidaan Grintin (2005b) mukaan tulkita ei vaikeaksi (Tame), vaikeaksi 

(Wicked) tai kriittiseksi (Critical). Ihmisten johtaminen (leadership) sopisi siten kaikkein parhaiten 

ongelmatilanteeseen, joka on määritelty vaikeaksi ja ongelmanratkaisun lopputulos on epävarma. 

Siksi se vaatii oikeiden kysymysten esittämistä ja tilanteen kollektiivista analysointia. 

Asiajohtaminen (management) puolestaan sopisi parhaiten ei-vaikeiksi luokiteltujen ongelmien 

ratkaisemiseen. Vastaavanlaisia ongelmia nähdään ratkaistun jo aikaisemmin. Johtaminen ongelman 

ratkaisemisessa on lähinnä prosessien järjestämistä siten, että haluttuun lopputulokseen päästään. 

Kriittiseksi määriteltyjen ongelmien ratkaisussa sen sijaan ollaan taipuvaisia käyttämään 
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käskyttävää pakottamista. Tällöin katsotaan, että esimiehellä on oikea ratkaisu ongelmaan ja se 

nähdään ratkaistuksi käskemällä. Samat ihmiset tai ryhmät voivat käyttää kaikkia edellä mainittuja 

johtamismalleja sen mukaan, miten tilanne tulkitaan. (Grint 2005b.) Tietynlaiseksi tulkittu tilanne 

voi siis legitimoida tietynlaisen johtamismallin käyttämisen.  

 

Cameron (2008, 24–79) on tutkimuksessaan analysoinut poikkeuksellisen hyvin menestyneitä 

organisaatioita. Hän puhuu strategioista, jotka voivat auttaa saavuttamaan aivan erityistä 

tehokkuutta, erinomaisia saavutuksia ja positiivisesti poikkeavia suorituksia. Näitä strategioita 

hänen mukaansa ovat positiivisen työilmapiirin, positiivisten suhteiden ja positiivisen 

kommunikaation vahvistaminen sekä positiivisen merkityksen luominen. Cameron (2008, 24–32) 

puhuu positiivisesta työilmapiiristä, jossa virheiden ja väärin tekemisen rankaisemisen sijaan 

keskeisiksi tekijöiksi nousevat innostuneisuuden ja kiitollisuuden vahvistaminen ja anteeksi 

antaminen. Kun painopiste on anteeksi antamisessa, ihmisiä ei pyydetä unohtamaan virheitä ja 

väärin tekemisiä, vaan päinvastoin, on tärkeä muistaa, ettei jatkossa tapahdu samoin (ks. Bright 

2006; Cameron ja Casa 2002; Worthington 1998). Koska tunteet ovat osa ihmisen toimintaa, 

edellyttää anteeksi antaminen esimiestoiminnalta sitä, että vaikeatkin tilanteet pystytään 

käsittelemään rakentavasti asioina. Kuitenkin, ihmisen toiminta riippuu siitä, mikä merkitys 

tapahtumalla on hänelle itselleen, mitä tunteita siihen liittyy ja tulkitaanko tapahtuma lopulta 

mahdollisuudeksi vai uhaksi (Dutton & Jackson 1987). Tulkinnat, merkitykset ja tunteet ovat siis 

aina läsnä niin esimiesten kuin alaistenkin toiminnassa.  

 

Yhteenvetona totean, että esimiehen ja alaisen vuorovaikutussuhde ei ole tasavertainen, vaan 

esimies on roolinsa puolesta valta-asemassa suhteessa alaisiinsa. Tämän valta-aseman esimiehen 

tulisi sisäistää toiminnassaan. Esimies vastaa esimerkiksi siitä, että toiminta on organisaation 

strategioiden mukaista ja että ryhmässä on tarvittava ja riittävä osaaminen työn tekemiseksi. Jos 

näin ei ole, esimiehen on puututtava asiaan. Esimiesrooliin kuuluu se, että esimiehistä tulee ikään 

kuin ”julkista omaisuutta” eli hän on jatkuvan arvioinnin kohteena ja tämän kanssa esimiesten on 

opittava elämään. Esimiehen ja alaisen välisellä vuorovaikutussuhteen laadulla on vaikutusta siihen, 

kuinka esimies tulkitsee alaisen ja alainen esimiehen toimintaa. Tilanne ja sen tulkinta, tunteet ja  

esimiehen oma ihmiskäsitys vaikuttavat siihen, minkälaista johtajuutta hän toteuttaa ja miten hän 

arvioi alaisensa toimintaa. Koska meillä on taipumus toimia sen mukaan mitä meiltä odotetaan,  

esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta ja tavoitteiden toteutumista edistää se, että esimies  

ilmaisee mahdollisimman selkeästi sen mitä hän alaisiltaan odottaa. Esimiehen kommunikaation  

haasteena voi kuitenkin olla se, että työllä on ihmisille erilaisia merkityksiä, jotka aiheuttavat 
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erilaisia orientaatioita itse työhön. Esimiehen käyttämillä positiivisilla kommunikaatiostrategioilla  

voi kuitenkin olla positiivista vaikutusta alaisten työsuorituksiin ja sen kautta koko organisaation 

menestymiseen. 

 

2.2.2 Esimiestyö häiriö- ja ongelmatilanteissa 

 

Jokaisessa työyhteisössä syntyy aina silloin tällöin huonosti toimivia vuorovaikutussuhteita ja 

konflikteja, joita voidaan kutsua monilla eri nimillä: erimielisyys, ristiriita, yhteentörmäys, 

yhteistyöongelma, riita tai vastakkainasettelu (Vartia ym. 2002, 220–240). Työyhteisössä ilmenevät 

haasteet tai ongelmat saattavat liittyä esimerkiksi muutoksiin, esimiestyöhön, yhteistyöhön tai 

osaamiseen. Työyhteisön tai työryhmän ristiriidat ovat osa työyhteisöjen normaalia kehitystä. Siten 

ihmisten välisten ongelmien näkeminen yksilön ongelmina ei useinkaan riitä. (Lahtinen ym. 2002, 

94–101.) Tämä näkemys tukeekin sitä ajatusta, että työyhteisössä ilmeneviä häiriöitä tai ongelmia 

tulisi tarkastella ensisijaisesti työyhteisöllisistä tekijöistä käsin.  

 

Konflikti on luonnollinen osa ihmissuhteita ja sitä ilmenee kaikilla vuorovaikutuksen tasoilla 

ihmisten välisistä suhteista institutionaalisiin ja kansainvälisiin suhteisiin. Taloudellisesta 

näkökulmasta, jos konfliktin synty epäonnistutaan ratkaisemaan tai estämään, saattaa siitä seurata 

merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle, liike-elämälle sekä muille instituutioille (Betancourt 2004, 

243–244.) Muun muassa tästä syystä häiriöiden ja ongelmien ratkaisutaidot ovat ensiarvoisen 

tärkeitä työyhteisössä ja eteenkin esimiestyössä. 

Hyvinvointia rakennetaan työyhteisössä pitkälti vuorovaikutuksessa ja siinä esimiestyön merkitys 

on suuri. Josephin ja Douglasin (2004, 226–227) mukaan konfliktiratkaisukäyttäytymiseemme 

vaikuttaa attribuutiomme siitä, miksi konflikti on olemassa ja miksi konflikteja ylipäätänsä on 

olemassa. Ongelmien ja häiriöiden käsitteleminen onkin tärkeä johtamistoiminto, joka vaatii aikaa 

(Yukl 2006, 45–46). Siksi esimiehen täytyisi arvioida, voidaanko häiriö tai ongelma ratkaista 

kohtuullisessa ajassa ja olemassa olevilla resursseilla sekä onko kannattavaa investoida aikaa, 

vaivaa ja resursseja tämän häiriön tai ongelman ratkaisemiseen. (McCall & Kaplan 1985.) Tässä 

ongelmien, asioiden ja mahdollisuuksien virrassa on tärkeä katsoa asioiden kytköksiä eikä pitää 

niitä toisistaan irrallisina. Laajempi näkemys ongelmasta auttaa ymmärtämään paremmin ongelmaa 

ja sen yhteyttä muihin ongelmiin. Laajemman näkemyksen saamiseksi esimiehen olisi hyvä 

kuunnella useamman ihmisen näkökantaa, kun kysymyksessä on haasteeksi tai ongelmaksi koetun 

asian ratkaiseminen. Esimiehet muun muassa vahvistavat ja istuttavat organisaatiokulttuuria tietyin 
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mekanismein. Yksi näistä kulttuurin istutusmekanismeista on se, miten esimiehet reagoivat 

kriittisiin tapauksiin ja organisaation kriiseihin (Schein 1987). Siten tärkeäksi työyhteisön toimintaa 

muokkaavaksi tekijäksi voi nousta esimiehen tekemät päätelmät toiminnassa esiintyvien 

haasteelliseksi koettujen tilanteiden, esimerkiksi ongelmien, syistä. Jos esimiehellä on valta päättää, 

hänen tulkintansa tilanteesta vaikuttaa siihen mitä itse haasteelliseksi koetulle asialle jatkossa 

tapahtuu. 

Betancourt (2004, 243–245) määrittelee termin ”realistinen empatia” toisen tilanteen 

ymmärtämisenä ikään kuin katsoisi konfliktia vastapuolen silmin. Huomion kohteena on tällöin 

tilanne eikä toisen osapuolen ominaisuudet. Silloin, kun ihmiset näkevät konfliktin toisten 

perspektiivistä, he voivat nähdä kaikki mahdolliset olemassa olevat vaihtoehdot. Realistisen 

empatian näkökulman mukaan empaattinen ymmärtäminen saa aikaan prososiaalista 

vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, millä puolestaan on positiivinen vaikutus tehokkaaseen 

neuvotteluun ja konfliktin ratkaisuun. Kun käsitellään konfliktia, on tärkeää maksimoida osapuolten 

kykyä nähdä asia toisen osapuolen kannalta, jotta toisen osapuolen ymmärtäminen, erityisesti 

empaattinen ymmärtäminen olisi mahdollista.   

  

Vartian (2006, 157) mukaan työyhteisön terveyttä kuvaa se, miten konflikteihin suhtaudutaan – 

etsitäänkö tilanteeseen johtaneita syitä vai syyllisiä (vrt. Cameron ja Caza 2002). Terveessä ja 

toimivassa työyhteisössä konflikti tulkitaan viestiksi siitä, että jokin seikka työssä vaatii 

korjaamista, ei viestiksi siitä, että joku on huono, taitamaton tai syyllinen. Toimivassa työyhteisössä 

konflikti suostutaan ja kyetään näkemään tilanteeksi, josta voi oppia jotain. Erilaisuuteen pystytään 

suhtautumaan perustavana voimavarana, josta yhteisö voi ammentaa innovatiivisuutta ja joka auttaa 

yhteisöä kehittymään ja oppimaan. Vartia (2006, 157–158) toteaakin, että työyhteisössä syntyviä 

häiriöitä olisi tarkasteltava ensisijaisesti työn näkökulmasta: miten konflikti häiritsee tai haittaa työn 

tekemistä, yhteistyön toteutumista ja työntekijöiden työssä jaksamista, työviihtyvyyttä ja työhön 

sitoutumista, miten konfliktin syntyminen on yhteydessä työn tekemiseen ja työoloihin ja 

mitä työoloissa tai tekemisen tavoissa pitäisi sopia paremmin tai muuttaa, jotta konfliktit tai niiden 

riski vähenisi. Syyllistämiskierre ei vie kohti ongelman ratkaisua. Syyllistäminen lisää pahaa mieltä 

ja tuottaa uusia syviä loukkaantumisia.  

 

Työyhteisössä voi syntyä konflikteja eri tasolla: työntekijöiden välillä, esimiesten välillä ja 

esimiehen ja alaisen/alaisten välillä. Vartian (2006, 158) mukaan vastuu selvittelyä vaativien 

konfliktien käsittelystä tai käsittelyyn saattamisesta on aina työnantajalla ja lähiesimiehellä 
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työnantajan edustajana. Joissain tapauksissa tarvitaan myös ulkopuolista selvittelijää tai 

ulkopuolista tukea konfliktin selvittämiseksi.  

 

Saatamme uskoa, että olemme immuuneja ryhmään liittyville ajattelun vääristymille. Kuitenkin, 

kun teemme päätelmiä siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, meillä on taipumus asettua sen 

ihmisen puolelle, joka jakaa kanssamme saman ryhmäidentiteetin, vaikkakin itse kiellämme tämän 

ilmiön olemassaolon. (Frantz 2006; Dovidio 2004.) Olisi siis tärkeää, ettei esimies 

konfliktitilanteissa asetu jonkun tietyn alaisen puolelle, vaan häiriötä tai ongelmaa käsitellään 

työnteon näkökulmasta ja sille pyritään löytämään ratkaisu, jonka kanssa kaikki osapuolet pystyvät 

elämään. 

 

2.3 Attribuutioteoria  

 

Pitääkseen elämän järjestyksessä ja ennustettavana ihmiset attribuoivat syitä ja selityksiä erilaisille 

tapahtumille ja yrittävät ymmärtää sitä, miksi muut ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Ne 

tavat, joita ihmiset käyttävät tehdessään näin, syitä, miksi he attribuoivat, kuinka he attribuoivat, 

olosuhteet, joissa he attribuoivat ja eivät attribuoi, muodostavat attribuutioteoria-aihealueen 

(Augustinos ym. 2006, 149).  

 

Me emme pelkästään rekisteröi erilaisia tapahtumia, vaan yritämme selittää, miksi näin tapahtui. 

Näihin ”miksi”-kysymyksiin antamillamme vastauksilla on usein kauaskantoisia seurauksia. 

Attribuutioteoria keskittyy juuri ”miksi”-kysymyksiin. Attribuutioteoria keskittyy havaintoihimme 

käyttäytymisestä ja niille antamiimme syihin. (Försterling 2001, 1 – 4.) Yhtä yhtenäistä 

attribuutioteoriaa ei kuitenkaan ole onnistuttu kehittämään, vaan olemassa on useita 

attribuutioprosessien miniteorioita. Näiden miniteorioiden katsotaan täydentävän toisiaan. Bernard 

Weinerin (2008) mukaan attribuutioista puhuttaessa olisikin parempi puhua tutkimuskentästä kuin 

teoriasta. 

 

Attribuutiotutkimusta tai syy-seuraussuhteiden selityksiä eli kausaaliattribuutioita on tarkasteltu 

neljästä eri teoreettisesta viitekehyksestä: sosiaalisen kognition, sosiaalisen identiteetin, sosiaalisten 

representaatioiden sekä diskursiivisen psykologian lähestymistavoista. Sosiaalisen kognition 

perinne on hallinnut pitkälti attribuutiotutkimusta. (Augustinos ym. 2006, 149.) Myös tämä 
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tutkimus asemoituu sosiaalisen kognition perinteeseen (vrt. kappale 1.1; kontruktivistinen 

paradigma).  

 

Kausaaliattribuution (causal attribution) käsite on tulosta vuosikymmeniä kestäneestä tutkimuksesta 

kognitiivisessa psykologiassa. Kognitiivisen psykologian suuntauksessa keskeistä on, että ärsyke 

(S=stimulus) ei suoraan laukaise käyttäytymis- ja/tai tunnereaktiota (R=reaction), vaan että kognitio 

(C=cognition) toimii välittävänä tekijänä ärsykkeen ja reaktion välillä. Se, kuinka teemme 

päätelmiä erilaisten tapahtumien syistä, on kiinnostanut filosofeja jo vuosisatoja (Hewstone 1989; 

Försterling 2001). Esittelen seuraavaksi lyhyesti kolme klassikoiksi muodostunutta teoriaa, jotka 

ovat suuresti vaikuttaneet attribuutiotutkimuksen kenttään. Nämä teoriat ovat Heiderin, Jonesin ja 

Davisin sekä Kellyn teoriat. 

 

Attribuutioteorian isänä pidetään Friz Heideria. Hän julkaisi 1958 merkittävän monografiansa The 

Psychology of Interpersonal Relations. Heiderin (1958) oletuksena oli, että ihminen on naiivi 

tiedemies, joka muodostaa oletuksia tapahtumisen syistä, hän tekee johtopäätöksiä näistä oletuksista 

ja testaa näitä oletuksia. Ihminen etsii informaatiota päättelynsä tueksi, ja jos saatu informaatio on 

ristiriidassa hänen oletustensa kanssa, hän korjaa oletustaan saamansa informaation mukaan. (Shultz 

ja Schleifer 1983; Hewstone 1989; Försterling 2001.) Heider siis näki ihmisen rationaalisena 

toimijana. Heider (1944, 1958) esitti sääntöjä, joilla vastuu toiminnasta attribuoidaan 

todennäköisesti joko ihmiseen itseensä tai ihmisen ulkopuolelle, esim. tilanteeseen. Ihmisestä itsestä 

johtuvia tekijöitä olivat esimerkiksi kyky, motivaatio ja persoonallisuus. Tilannetekijät sen sijaan 

käsittävät onnen, toisten vaikutuksen ja muita ympäristöstä aiheutuneita elementtejä. (Shultz ja 

Schleifer 1983; Hewstone 1989; Judge ja Kammeyer-Mueller 2004.)  

  

Jonesin ja Davisin (1965) vastaavuuspäätelmä –ajatus (correspondent inference) oli ensimmäinen 

yritys systematisoida Heiderin ajatuksia. Teorian perusoletus oli, että tiettyjen olosuhteiden 

vallitessa, kun havainnoimme toisten toimintaa, meillä on vahva taipumus tehdä johtopäätöksiä 

siitä, että ihmisten toiminnat vastaavat heidän aikomuksiaan ja ominaisuuksiaan. Jonesin ja Davisin 

mukaan näitä johtopäätöksiä motivoi halu nähdä ihmisten käyttäytyminen aikomuksellisena ja 

ennustettavana. Se, pitääkö tarkkailija henkilön käyttäytymistä sosiaalisesti haluttavana, arvio siitä 

onko henkilöllä mahdollisuus valita käyttäytymisensä sekä tarkkailijaa itseä palvelevat 

motivaatiotekijät ovat kolme päätekijää, jotka vaikuttavat vastaavuuspäätelmän tekemiseen. Tässä 

vastaavuuspäättelyssä henkilön sosiaalisesti ei-halutulla käyttäytymisellä, vapaalla valinnalla ja 

sellaisella toiminnalla, jolla on vaikutusta tarkkailijaan itseensä, on informaatioarvoa. (Shultz ja 
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Schleifer 1983; Hewstone 1989; Augustinos ym. 2006.) Vastaavuuspäätelmä voidaan käsitteellistää 

epävarmuuden vähentämisen mittariksi: se on korkea silloin, kun olemme luottavaisia siihen, että 

yksilön aikomus tai ominaisuus eroaa keskivertoyksilön ominaisuudesta kyseisessä asiassa 

(Försterling 2001, 33 – 37).  

 

Kelley (1967) laajensi ja mallinsi Heiderin teoriaa esittämällä oletuksia tekijöistä, jotka vaikuttavat 

attribuutioiden muodostumiseen. Kellyn oletus oli, että attribuutiot muodostuvat kolmen eri 

informaation avulla: yhdenmukaisuutta, erottuvuutta ja johdonmukaisuutta koskevan tiedon avulla. 

Käyttäytymisen yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, kuinka yksilö käyttäytyy verrattuna muihin 

ihmisiin. Yhdenmukaisuus on siis pieni, jos yksilön koetaan käyttäytyvän eri tavalla kuin muut. 

Käyttäytymisen erottuvuus tarkoittaa sitä, kuinka yksilön käyttäytyminen eroaa siitä, kuinka hän 

toimii muissa tilanteissa. Erottuvuus on pieni, jos yksilön koetaan käyttäytyvän tilanteesta toiseen 

samalla tavalla. Käyttäytymisen johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, kuinka johdonmukaista yksilön 

käyttäytyminen on. Johdonmukaisuus on siis suuri silloin, kun henkilön koetaan toimivan hyvin 

johdonmukaisesti. Kellyn mukaan ihmiset attribuoivat tapahtumia henkilöstä johtuvaksi (= syy 

toimijassa) silloin, kun yhdenmukaisuus on pieni, erottuvuus on pieni ja johdonmukaisuus on suuri. 

Vastaavasti ihmiset tekevät ulkoisia attribuutioita (= syy toimijan ulkopuolella) silloin, kun 

käyttäytymisen yhdenmukaisuus on suuri, erottuvuus on suuri ja johdonmukaisuus on pieni. (Shultz 

ja Schleifer 1983; Hewstone 1989; Judge ja Kammeyer-Mueller 2004; Augustinos ym. 2006.) 

 

Bernard Weiner (1995) puolestaan kiinnitti huomionsa ihmisen sisäisestä ihmisten väliseen 

käyttäytymiseen ja metaforasta ”ihminen on tutkija” metaforaan ”ihminen on tuomari”. Teemme 

johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, ovatko toiset hyviä vai pahoja, oikeassa vai väärässä tai moraalisia 

vai epämoraalisia. Weiner (1995) jaotteli tutkimuksessaan erilaisia tapahtumia viiteen eri 

kategoriaan (suorituksen epäonnistuminen, toisen leimaaminen, avun tarve, myöntyminen 

vaatimukseen astua jonkun henkilön yli ja aggressiivinen hyökkäys toista henkilöä kohtaan). 

Reaktiot näihin tapahtumiin jakautuivat sen mukaan, arvioitiinko toimijan olevan vastuussa 

tapahtumasta vai ei. Mikäli arvio oli, että toimija ei ole vastuussa negatiivisesta tapahtumasta, 

toimija sai sympatiaa osakseen ja tarkkailijan käyttäytyminen oli sen mukaista. Mutta mikäli 

toimijan arvioitiin olevan vastuussa tapahtumasta, reagoitiin siihen vihalla/ärtymyksellä, mikä 

puolestaan nostatti negatiivisia tai rankaisevia reaktioita toimijaa kohtaan. (Weiner 1995, 2004.) 

Kuten aiemmin totesin, näihin ”miksi”-kysymyksiin antamillamme vastauksilla voi siis olla 

kauaskantoisia seurauksia.   
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1980-luvulla attribuutioteoriaa koskeva tutkimus keskittyi pitkälti niihin prosesseihin, joilla ihmiset 

selittävät erityisesti onnistumista ja epäonnistumista (Hewstone 1989). Samoihin aikoihin kliinisen 

psykologian tutkijat, joita kiinnostivat masennukseen liittyvät kognitiiviset teoriat, kehittivät ja 

laajensivat opitun avuttomuuden teoriaa (Abramson ym. 1978), jonka mukaan ihmiset kehittävät 

tietyn, yleisen attribuutiotyylin tai selittämistyylin, kun he selittävät sitä mitä heille tapahtuu. 

Attribuutiotyyli viitaa siis siihen, että olisi ihmisiä, joilla on ajasta tai tehtävästä riippumatta 

taipumus tehdä tietyn tyyppisiä attribuutioita (Leary ym. 2009; Weiner 1990.) 

Attribuutiotyylitutkimuksesta on noussut kolme tutkimussuuntausta. Kokeellinen tutkimus 

keskittyy attribuutiotyylin mittaamiseen ja siihen liittyvään teoriaan. Soveltava tutkimus on 

kiinnostunut attribuutiotyyliajatuksesta koulutuksen, työn, urheilun ja yksinäisyyden 

tutkimusalueilla. Kliininen tutkimus puolestaan keskittyy attribuutiotyyliin ja psykologisiin 

ongelmiin, kuten esimerkiksi attribuutiotyyliin liittyvän hoidon tehokkuuteen. (Leary ym. 2009, 

279–283.) 

 

Tärkeä tutkimusalue, joka kehittyi lähes itsenäisesti irrallaan attribuutiotutkimuksesta, mutta joka 

oli olennainen askel attribuutioteorian kehittymisessä, käsittelee sitä kuinka ihmiset selittävät sitä, 

mitä heille tapahtuu. Tätä ilmiötä kutsutaan kontrollin sijainniksi tai kontrolliodotukseksi (locus of 

control = LOC). Käytän tässä termiä kontrollin sijainti. Julian Rotterin (1966) idea kontrollin 

sijainnista oli pitkälti tulosta hänen tavoitteistaan tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat henkilön 

odotuksiin onnistua. Rotterin tutkimustyö oli jatkoa Kurt Lewinin odotusarvoteorialle, jonka 

keskeinen ajatus oli, että suoritusmotivaation suuruuden määrää se arvo, joka tavoitteen 

saavuttamisella on toimijalle sekä toimijan arvioima todennäköisyys saavuttaa haluttu päämäärä. 

Rotterin tutkimustyö liittyi motivaatiotutkimukseen ja siinä yksilöiden välisiin eroihin. Rotterin 

(1966) luomassa käyttäytymisskaalassa dimensioina ovat sisäinen ja ulkoinen kontrolli. Sisäinen 

kontrolli tarkoittaa sitä, että henkilö kokee, että hän pystyy kontrolloimaan, esimerkiksi 

käyttäytymisen, ominaisuuksien tai kykyjen kautta, sitä mitä hänelle tapahtuu. Tällöin hän kokee, 

että hän itse pystyy ohjaamaan kohtaloaan. Attribuutiotutkimuksen kehyksessä voidaan tällöin 

sanoa, että henkilö tekee sisäisen kausaaliattribuution. Ulkoinen kontrolli tarkoittaa vastaavasti sitä, 

että henkilö kokee, että hän ei itse pysty vaikuttamaan siihen, mitä hänelle tapahtuu eli että hän on 

ulkoisten, itsestä riippumattomien, esimerkiksi kohtalon tai sattuman voimien armoilla. Tässä 

tapauksessa henkilö tekee ulkoisen kausaaliattribuution. (Rotter 1966; Rechardt 2005.)  

 

Edellä mainitut käsitteet kontrollin sijainti ja attribuutiotyyli ovat saaneet alkunsa sosiaalisen 

oppimisen teoriasta (Leary ym. 2009, 284), jonka lähteeksi Weiner (2008) nimeää Julian Rotterin.  
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Kontrollin sijainti ja attribuutiotyyli liittyvät kognitiivisiin ominaisuuksiin sisältäen uskomuksia, 

jotka ovat ajallisesti suhteellisen pysyviä mutta kuitenkin muutettavissa olevia ominaisuuksia 

(Furnham 2009, 274). Teorian mukaan ominaisuudet ovat opittuja, joten opituista ominaisuuksista 

poisoppiminen on myös mahdollista (Leary ym. 2009, 284).   

 

Vaihtoehtoinen koulukunta yksilöllisiä eroja korostavalle koulukunnalle on Kurt Lewinin (1935) 

esille tuoma tilannenäkökulma. Tilannekoulukunnan mukaan ihmisen käyttäytyminen on parhaiten 

ymmärrettävissä tiloina ja aikomuksina, jotka ovat tulosta tiettynä ajankohtana tietyssä tilanteessa 

vallinneista ärsykkeistä. (Nisbett ja Ross 1980.) Cooper, Dewe ja O’Driscoll (2001, 134–140) 

käyttävätkin työperäistä stressiä käsittelevässä teoksessaan termiä havaittu kontrolli (perceived 

control) kuvaamaan sitä salliiko tietty tilanne sen, että henkilö pystyy itse sitä kontrolloimaan vai ei. 

Havaitulla kontrollilla tarkoitetaan siis tulkintoja tietyssä tilanteessa ja ympäristössä eikä niinkään 

tilanteesta riippumattomia yleisiä uskomuksia kontrollista, mihin Rotterin (1966) käsite kontrollin 

sijainti (locus of control) viittaa. Havaitun kontrollin käsite sopii siten paremmin käytettäväksi 

myös tässä tutkimuksessa.  

 

Milloin attribuutioita sitten tehdään? Heiderin (1944) samoin kuin Weinerinkin (1985) mukaan 

ihmiset tekevät attribuutioita erityisesti silloin, kun he kohtaavat epävarmuutta, 

epäoikeudenmukaisuutta tai odottamattomia tapahtumia. Tällainen tapahtuma saattaa siis laukaista 

attribuutioprosessin (ks. esim. Posey ym. 2011). Tällainen tapahtuma voisi siten olla esimerkiksi 

tämän tutkimuksen kohteena oleva esimiehen kokema haasteellinen vuorovaikutustilanne esimiehen 

ja alaisen välillä. Mutta silloin, kun kyseessä ei ole odottamaton, epävarma tai 

epäoikeudenmukaiseksi koettu tilanne, toimintamme oletetaan perustuvan skripteihin. Skripti on 

oletettu sarja yhdenmukaisia tapahtumia, jotka viittaavat yksilöön joko toimijana tai tarkkailijana. 

Siten skripti on eräänlainen käsitteellinen rakenne, joka koskee tapahtumien tai toimintojen sarjoja. 

Skriptit ovat opittuja ja ne vaikuttavat siihen, miten meidän tulisi toimia tietyissä tilanteissa. 

Skriptien avulla meidän on mahdollista toimia ilman, että koko ajan antaisimme merkityksiä 

tilanteille. Skriptit ohjaavatkin toimintaamme. Silloin, kun teemme tilanteisiin liittyviä 

attribuutioita, meidän ei välttämättä tarvitse tehdä syy-seurausanalyysiä, eikä ajan tai informaation 

puute aina edes salli tehdä sitä. Selittääkseen tätä asiaa, Kelly (1972) otti käyttöön kausaaliskeema–

käsitteen, joka viittaa siihen, että käytämme usein aikaisempia kokemuksiamme, kun teemme 

attribuutioita. Kausaalipäättelyn käsite laajentaa attributioteorian käsitettä, sillä se ei korosta 

ainoastaan ihmisten selityksiä tietystä käyttäytymisestä, vaan heidän yleisempiä uskomuksiaan 

ympäristönsä syistä ja seurauksista. Siten, kun tullaan uuteen tilanteeseen, voidaan olettaa, että 
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ihmiset yleistävät uuden tilanteen elementit menneisyyden kokemuksiensa perusteella ja tekevät 

attribuutioita, jotka koskevat todennäköisiä käyttäytymisen syitä tässä uudessa ympäristössä. 

(Augustinos ym. 2006, 154; Martinko 2004, 299; Försterling 2001, 62; Eiser 1983, 110–113.) 

 

 

2.3.1 Attribuutiovääristymistä: perustava attribuutioerhe  

 

Attribuutioteorian perusoletuksena on siis ollut, että ihmiset tekevät melko rationaalisesti 

kausaalipäätelmiä ja että totuuteen pyrkivät arviot auttavat meitä saavuttamaan päämääriämme ja 

mahdollistavat selviytymisen. Toisaalta, tutkimusten (mm. Jones ja Nisbett 1972; Nisbett ja Ross 

1980; Brown 1986; Pronin 2008; Baumeister ym. 2011) mukaan teemme myös virhepäätelmiä ja 

olemme taipuvaisia erilaisille päättelyn vääristymille. Meillä on esimerkiksi taipumus yliarvioida 

persoonan ja aliarvioida tilanteen vaikutusta selittäessämme syy-seuraussuhteita (= 

vastaavuusvääristymä, correspondence bias). Ihmisillä on siis todettu olevan taipumus korostaa 

toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selitämme muiden ihmisten 

käyttäytymistä. (Augustinos ym. 2006, 150 – 151; Försterling 2001, 81–105, 213–214.) Tätä 

ilmiötä kutsutaan myös perustavaksi attribuutioerheeksi (ks. kuva 1 s. 20), fundamental attribution 

error (Ross 1977). Tämän taipumuksen on todettu olevan kulttuurisidonnainen, erityisesti 

länsimaisille kulttuureille ominainen piirre (Gergen 1973; Nisbett ja Ross 1980; Van Boven ym. 

1999). Esimerkiksi Van Bovenin ym. (1999) kokeellisten tutkimusten lähtökohtana oli kysymys 

arvioivatko ihmiset, joiden toiminta on arvioinnin kohteena, että heidän toimintansa tarkkailijat 

arvioivat heidän toimintansa vastaavan heidän aikomuksiaan ja ominaisuuksiaan. Vastoin Van 

Bovenin ym. (1999) odotuksia, tutkimustulokset osoittivat, että amerikkalaiset opiskelijat, joiden 

toimintaa arvioitiin, yliarvioivat tarkkailijoiden heistä tekemiä aikomus- ja ominaisuusattribuutioita 

(= vastaavuuspäätelmä vääristymä), kun taas japanilaisilla opiskelijoilla tätä yliarviointia ei 

ilmennyt.   

 

Vuonna 1972 sosiaalipsykologit Edward Jones ja Richard Nisbett tekivät löydöksen, että ihmiset 

usein selittävät omaa toimintaansa tilannetekijöillä, kun taas muiden toimintaa selitetään 

persoonallisilla tekijöillä; sisäisillä ja pysyvillä ominaisuuksilla. Tätä ilmiötä kutsutaan toimija-

tarkkailija –vääristymäksi (actor-observer bias). Heidän mukaansa syy tähän ilmiöön on se, että 

käytämme erilaista informaatiota silloin, kun me arvioimme itseä kuin silloin, kun me arvioimme 

muita. Kun arvioimme tai havainnoimme itseämme, meillä on käytettävissä tietoa omista 

tunteistamme ja aikomuksistamme toiminnan suhteen. Tällöin tiedämme milloin tilannetekijät 
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rajoittavat meidän aiottua toimintaamme ja mielihalujamme. Syy tähän ilmiöön on myös se, että 

huomiomme kiinnittyy eri asioihin silloin, kun arvioimme itseä kuin silloin, kun arvioimme muita. 

Tämä johtuu siitä, että ihminen ei pysty tarkkailemaan omaa toimintaansa itsensä ulkopuolelta eli 

samalla tavalla kuin ihminen tarkkailee muiden ihmisten toimintaa. Arvioimme muita sen 

perusteella mitä näemme ja itseämme sen perusteella mitä ajattelemme ja tunnemme. (Pronin 2008.) 

Perustava attribuutioerhe sopii toimija-tarkkailija-vääristymää paremmin käytettäväksi tässä 

tutkimuksessa, koska tässä keskitytään esimiesten kokemiin haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin 

esimiehen ja alaisen välillä, eikä esimerkiksi alaisen suoriutumiseen ja sen arviointiin.    

 

Deschamps (1997, 14–15) toteaa, että joskus voi kuitenkin olla vaikea sanoa, onko tehty attribuutio 

sisäinen vai ulkoinen (ks. esim. Ross 1977). Esimerkiksi sellainen väittämä, joka suoraan ilmaistuna 

antaa tilannetta koskevan syyn, voi sisältää implisiittisesti sellaisia elementtejä, jotka viittaavat 

toimijan ominaisuuksiin ja päinvastoin. Siten jaottelu ulkoisiin ja sisäisiin syihin voi olla myös liian 

yksinkertaistava. Eberly ym. (2011) ovat täydentäneet tätä sisäinen/ulkoinen attribuutiojaottelua  

vuorovaikutussuhteeseen (relational attribution) liittyvillä attribuutioilla. Engeström (1995, 51 – 52) 

toteaa myös, että ongelmien tai ilmiöiden yksiselitteisiä syitä on usein erittäin vaikea määrittää, 

koska tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa toimintajärjestelmän kokonaisuuden kautta. 

 

Perustavan attribuutioerheen lisäksi ihmisten ajattelussa on todettu olevan myös muita vääristymiä 

ja harhoja. Olemme esimerkiksi taipuvaisia olettamaan, että havaitsemamme informaatio heijastaa 

todellisuutta. Havaintomme ovat kuitenkin kokemustemme, halujemme ja toiveidemme värittämiä 

eli teemme tulkintoja asioista ja tilanteista. Tiedostamme kuitenkin puutteellisesti niitä prosesseja, 

jotka muovaavat ja häiritsevät havaitsemistamme ja tämä johtaa siihen, että pidämme omia 

havaintojamme objektiivisina. Meillä on myös taipumus ajatella, että muut ajattelevat samalla 

tavalla asioista kuin itse ajattelemme. Me teemme myös johtopäätöksiä muiden ihmisten 

mielentiloista siten, että ajattelemme ensin miten itse ajattelemme vastaavassa tilanteessa, ja mikäli 

toisensuuntaista informaatiota ei ilmene, heijastamme omia luonteenpiirteitämme ja asenteitamme 

muihin ihmisiin. Itsellemme läheisiä ihmisiä pidämme enemmän itsemme kaltaisina kuin 

itsellemme vähemmän läheisiä ihmisiä. Kun onnistumme, selitämme sen johtuvaksi itsestämme ja 

kun epäonnistumme, selitämme sitä itsemme ulkopuolella olevilla tekijöillä. Meillä on myös 

taipumus korostaa omaa panostamme ja väheksyä muiden panosta. Kun jotain ikävää tapahtuu, 

olemme myös taipuvaisia ajattelemaan, että jokainen saa sitä mitä tilaa eli ansionsa mukaan. 

(Nisbett ja Ross 1980; Brown 1986; Pronin 2008; Baumeister ym. 2011.) Tällä 

perustavanlaatuisella epäsymmetrialla havaita itseä toisella tavalla kuin muita ihmisiä on laajoja 
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seurauksia. Esimerkiksi, kun viestiämme ei syystä tai toisesta ymmärretä, itse tiedämme, mitä 

meidän oli aikomus tai tarkoitus sanoa, kun taas muut kiinnittävät huomiota siihen mitä todella 

sanoimme. Tästä voi seurata erimielisyyksiä ja konflikteja. (Pronin 2008.)  

 

Ihmisen käyttäytymistä selitetään myös sen perusteella, mihin ryhmään toimija ja tarkkailija 

kuuluvat. Tässä tutkimuksessa tarkkailija on esimies, joka kertoo haasteellisesta 

vuorovaikutustilanteesta hänen ja hänen alaisensa (= toimija) välillä. Toimija-tarkkailija-asetelma 

muodostuu siten sen mukaan kenen näkökulmasta tilannetta tarkastellaan. Ryhmää, johon 

kuulumme, kutsutaan sisäryhmäksi. Vastaavasti ryhmää, johon emme koe kuuluvamme, kutsutaan 

ulkoryhmäksi. Sisäryhmä – ulkoryhmä – vääristymän mukaan meillä on taipumus liittää kaikkea 

positiivista siihen ryhmään, johon itse kuulumme ja kaikkea negatiivista niihin ryhmiin, joihin itse 

emme kuulu. Tämä etnosentrismiksikin
3
 kutsuttu ilmiö esiintyy erityisesti silloin, kun 

ryhmien/ryhmien edustajien kohdatessa niiden sosiaalinen asema on symmetrinen. Attribuutioilla 

on siis myös sosiaalinen luonne (Deschamps 1983, 223–240; 1997, 19–20). Etnosentrismi-ilmiöstä 

johtuen työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, ettei 

työyhteisöön pääsisi muodostumaan erilaisia ryhmittymiä/kuppikuntia, koska tyypillistä näille 

ryhmittymille on, että ne alkavat syödä työyhteisöä sisältäpäin.   

 

Yhteenvetona totean, että, ihmisen ajattelu on altis monille vääristymille. Vuorovaikutusta saattaa 

olla paljon helpompi ymmärtää ja jopa hallita, jos tiedostaa näiden vääristymien olemassaolon 

osana ihmisenä olemista. Olisikin tärkeää, että esimiehet olisivat tietoisia ajattelun vääristymistä, 

sillä sitä kautta he saattaisivat pystyä paremmin ohjaamaan toimintaansa ja tekemään laadultaan 

parempaa esimiestyötä. 

 

 

2.3.2 Attribuutioista johtamisen/esimiestyön kontekstissa 

  

Martinkon ym. (2011) mukaan huolimatta siitä, että attribuutioprosessit vaikuttavat kaikkeen 

tavoitesuuntautuneeseen käyttäytymiseen organisaatioissa, ne eivät ole saaneet osakseen riittävää 

                                                 

3 ”Sosiaalipsykologian perinteinen näkökulma on suuntautunut siihen yhdenmukaiseen tapaan, jolla ryhmän tai joukon jäsenet 

suhtautuvat toisen ryhmän tai joukon jäseniin. Tarkastelua on ohjannut Ludwig Gumplowiczin 1800-luvun jälkipuolisolla 

kehittelemä ja hänen ikätoverinsa Sumnerin tarkemmin käsitteellistämä yksinkertainen idea, jonka mukaan yksilöillä on taipumus 

samaistua ja suhtautua myönteisesti omaan ryhmäänsä (”sisäryhmä”, engl. ingroup) sekä kehittää negatiivisia tunteita ja asenteita 

kaikkia muita ryhmiä (”ulkoryhmä”, engl. outgroup) kohtaan – asennekokonaisuus, jota yhdellä sanalla on kutsuttu 

etnosentrismiksi.” (Eskola 1982, 107-108.) 
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huomiota organisaatiotieteissä. Yli kolme vuosikymmentä attribuutioteoria on kuitenkin ollut tärkeä 

teoreettisen perusta, kun on selitetty ja tulkittu organisatorista käyttäytymistä. Attribuutioita 

työelämän kontekstissa on tutkittu varsin laajasti, esimerkiksi työperäisen stressin (esim. 

Haybatollahi 2009), hajautettujen työryhmien toiminnan (esim. Cramton 2002) ja johtamisen (esim. 

Harvey, Martinko ja Douglas 2006; Dobbins ja Russel 1986) näkökulmista. Vallalla on ollut kaksi 

tutkimussuuntausta, joista toinen on keskittynyt ihmisen sisäisiin prosesseihin siitä, kuinka yksilöt 

tulkitsevat organisatorisia tuloksia, jotka liittyvät heidän henkilökohtaiseen menestymiseensä tai 

epäonnistumiseensa. Toinen tutkimussuunta on keskittynyt sosiaalisiin attribuutioihin eli 

prosesseihin, joiden kautta ihmiset selittävät muiden ihmisten käyttäytymisen syitä. (Thompson ja 

Martinko 2004, 173–201.) Johtamisen kontekstissa tehtyä attribuutiotutkimusta on tehty erityisesti 

jälkimmäisessä tarkoituksessa. Toisaalta tutkimus on keskittynyt tarkkailijoiden attribuutioihin 

koskien johtamista ja toisaalta esimiehen antamiin attribuutioihin, kun hän selittää alaisen toimintaa 

(Winkler 2010). Tämä tutkimus asemoituu viimeksi mainittuun tutkimussuuntaukseen.  

 

Martinko, Harvey ja Douglas (2007) ovat kartoittaneet johtamisen kontekstissa tehtyä 

attribuutiotutkimuksen kenttää. He jaottelevat tätä tutkimuskenttää ajattelun vääristymiin, 

attribuutiotyyliin, demografisiin muuttujiin (= ikä, sukupuoli, kulttuuri), henkilön piirteisiin, 

vaikutelman muodostumiseen, emootioihin, esimies-alaissuhteeseen ja käsitteiden kehittämiseen 

keskittyviin tutkimuksiin. Käyn seuraavassa läpi tätä tutkimuskenttää ajattelun vääristymiin, 

attribuutiotyyliin, demogfafisiin muuttujiin, henkilön piirteisiin sekä esimies-alaissuhteeseen 

liittyvän tutkimuksen osalta.  

 

Ajattelun vääristymiä 

 

Ajattelun vääristymiin liittyvät johtamisen kontekstissa tehdyt tutkimukset Martinko, Harvey ja 

Douglas (2007) jaottelevat itseä palveleviin-, toimija-tarkkailija- ja muihin vääristymiin liittyviin 

tutkimuksiin. Attribuutiovääristymistä itseä palveleva vääristymä tarkoittaa taipumusta attribuoida 

positiiviset saavutukset omiin sisäisiin, pysyviin ja mahdollisesti kontrolloitaviin tekijöihin ja 

negatiiviset teot ja tulokset ulkoisiin ja kontrolloimattomiin tekijöihin (esim. Dobbins ja Russel 

1986). Esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa itseä palveleva vääristymä voi toimia siten, että 

negatiivissa tilanteissa esimies syyttää alaisia tapahtuneesta ilman, että esimies miettii omaa 

vastuutaan asiassa. Vastaavasti itseä palveleva vääristymä voi johtaa siihen, että esimies attribuoi 

positiiviset työyhteisön tulokset omiin sisäisiin, pysyviin ja kontrolloitaviin tekijöihin, eikä huomioi 

riittävästi alaisten osallisuutta positiiviseen tulokseen tai tapahtumaan. Siten, kun alainen menestyy, 
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esimies voi selittää sen johtuvaksi hänen esimiestaidoistaan eikä alaisen omista kyvyistä ja 

ansioista. (Harvey ym. 2006, 753–754.) Itseä palveleva vääristymä voi näkyä vastaavasti siten, että 

negatiivisessa tilanteessa alainen syyttää esimiestä tapahtuneesta tai että alainen ei huomaa 

esimiehen panosta positiivisissa työyhteisön tuloksissa, vaan lukee ne ainoastaan omiksi 

ansioikseen tai oman työryhmänsä ansioksi. Itseä palveleva vääristymä voi näkyä myös siten, että 

alainen ei huomaa muiden kollegoiden panosta positiivisissa työyhteisön tuloksissa, vaan lukee ne 

ainoastaan omiksi ansioikseen. Muista ajattelun vääristymistä Martinko ym. (2007) mainitsevat 

yksimielisyyden harhan (the false concensus bias) ja hedonistisen relevanssin (hedonic relevance 

bias). Yksimielisyyden harha tarkoittaa esimiestyössä sitä, että esimies näkee oman toimintansa 

normatiivisena ja odottaa muiden ihmisten käyttäytyvän, suoriutuvan ja tekevän päätöksiä samalla 

tavalla kuin hän itsekin tekee ja toimii. Hedonistisen relevanssin vääristymä voi puolestaan ilmetä 

esimiestyössä siten, että esimiehet ovat taipuvaisia tekemään sellaisia attribuutioita, jotka 

maksimoivat heidän omat palkintonsa ja suorituksensa.  

 

Esimiesten ja alaisten välinen hyvä vuorovaikutus näkyy mm. pienempänä henkilöstön 

vaihtuvuutena ja on siten edellytys organisaation tehokkaalle toiminnalle (Townsend ym. 2000). 

Attribuutiovääristymien on ajateltu heikentävän vuorovaikutussuhteita mm. siksi, että ne 

vaikuttavat esimiehen tunteisiin ja odotuksiin alaisen tulevasta käyttäytymisestä. Esimiehen ja 

alaisen vuorovaikutussuhteen laatu vaikuttaa siis sekä alaisen että esimiehen käyttäytymiseen. 

Työntekijän tyytyväisyys, sitoutuminen ja työsuoritus ovat tavallisesti korkeatasoisempaa silloin, 

kun vuorovaikutussuhde on suotuisa. Esimiehen reaktio alaisen tekemiin virheisiin ja 

epäonnistumiseen riippuu vuorovaikutussuhteen laadun lisäksi myös siitä, mihin esimies attribuoi 

huonon suorituksen syyn. (Yukl 2006, 140; Weiner 2004, 5-24; 1995;  Coombs 2004; Mitchell ja 

Wood 1980). Silloin, kun esimies tekee ulkoisen kausaaliattribuution (= syy on alaisen 

ulkopuolella) hän reagoi todennäköisemmin ongelmaan siten, että hän yrittää muuttaa tilannetta, 

esimerkiksi antamalla lisää resursseja, tarjoamalla apua, huolehtimalla paremmasta tiedonkulusta, 

muuttamalla itse työtä vähentääkseen siihen sisältyviä vaikeuksia jne. Vastaavasti silloin, kun hän 

tekee sisäisen kausaaliattribuution (= syy on alaisessa), joita ovat esimerkiksi alaisen kyvyttömyys 

tai yrittämisen ja vastuunottamisen puute, hän kohdistaa ao. alaiseen erilaisia valvonta-, tuki-, 

seuranta- ja/tai rankaisutoimia. (Yukl 2006, 123.)  
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Täten voisi olettaa, että ulkoisen kausaaliattribuution tekeminen koetussa haasteellisessa 

vuorovaikutustilanteessa olisi ratkaisukeskeisen
4
 toimintatavan perusta.  

 

Attribuutiotyyli 

 

Attribuutiotyylien tutkimus viittaa puolestaan siihen, että on ihmisiä, joilla on ajasta tai tehtävästä 

riippumatta taipumus tehdä tietyn tyyppisiä attribuutioita (Abramson ym. 1978). Gardnerin ym. 

(2004) mukaan ihmisillä, jotka ovat taipuvaisia kokemaan positiivisia tuntemuksia, on taipumusta 

suosia positiivisia selityksiä kohtaamilleen tapahtumille. Vastaavasti ihmisillä, joilla on taipumus 

kokea negatiivisia tuntemuksia, on taipumus tehdä pessimistisiä attribuutioita. Tämä toimii myös 

toisinpäin, sillä Seligmanin (1990, 2003) mukaan ihmiset, joilla on tapana selittää negatiivisia 

asioita pessimistisemmin, omaavat korkeamman negatiivisten tuntemusten tason ja vastaavasti ne, 

jotka suosivat optimistisia selityksiä positiivisille tapahtumille, omaavat korkeamman positiivisten 

tuntemusten tason. Tästä seuraa Seligmanin (1990, 2003) mukaan se, että ne joilla on 

ominaistaipumuksena kokea positiivisia tuntemuksia, ovat tyytyväisempiä työhönsä ja 

sitoutuneempia organisaatioonsa. Vastaavasti ne, jotka ovat taipuvaisia negatiivisiin tuntemuksiin, 

ovat tyytymättömämpiä työhönsä eivätkä ole niin sitoutuneita organisaatioonsa ja harkitsevat 

työpaikan vaihdosta. Seligmanin (1990, 2003) mukaan optimistisilla ihmisillä on taipumus 

attribuoida positiivisia tapahtumia sisäisistä, pysyvistä ja yleisistä syistä johtuvaksi eikä ulkoisista, 

pysymättömistä ja erityisistä syistä johtuvaksi. Lisäksi positiivisilla ihmisillä on taipumus 

attribuoida negatiiviset tapahtumat ympäristöstä johtuvaksi eikä pysyvistä ja persoonallisista syistä 

johtuvaksi. Attribuutiotyylien tutkimus on levinnyt käsittämään myös esimies- alais – suhteita, 

kuten suorituksesta palkitsemista (vrt. esim. Ashkanasy 1995 ja Blakely 1993). Attribuutiotyylit 

vaikututtavat johtamisessa erityisesti silloin, kun arvioidaan työntekijän työsuorituksen syitä. 

(Thompson ja Martinko 2004, 173–201.) Esimiehilläkin siis voi olla yksilöllisiä tapoja selittää 

asioita tietyllä tavalla.  

 

 

 

                                                 
4 ”Ratkaisukeskeisyydessä ja sille läheisessä tarinallisessa lähestymistavassa siirrytään lähelle henkilöä, kuuntelemaan hänen elämänkenttäänsä. 

Ratkaisukeskeisyydessä pyritään siirtymään ongelmapuheen menneisyyspainotteisuudesta tulevaisuuspainotteisuuteen. Pyrkimyksenä ei ole selittää 

tai ymmärtää ongelmien syitä. Menneisyyden ongelmia ei siis tarvitse ratkaista. Riittää, kun löytää toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja nykyisen ja 

tulevan elämän varalle. Kielteiseksi koettujen tilanteiden uudelleen tulkinta on ratkaisukeskeisyyden lähtökohta.” (Juuti 2005, 78, 81.) 
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Demografiset muuttujat 

 

Demografisiin muuttujiin (= ikä, sukupuoli, kulttuuri) liittyvästä johtamisen kontekstissa tehdystä 

attribuutiotutkimuksesta Martinko ym. (2007) mainitsevat mm. McElroyn ja Morrowin (1983) 

esille tuoman asian, jonka mukaan ihmisten odotukset ohjaavat attribuutioiden tekoa siten, että 

sosiaalisesta suotavuudesta poikkeavaan (socially unacceptable) käyttäytymiseen ei kohdistu niin 

suuria odotuksia. McElroyn ja Morrowin  (1983) mukaan naisille ei niin tyypillisessä tehtävässä 

naisten tekemä ansiokas työsuoritus katsottaisiin johtuvan esimerkiksi onnesta tai yrittämisestä ja 

vastaavasti miesten tekemä ansiokas työsuoritus kyvyistä. Myös Garcia-Retameron ja López-Zafran 

(2009) tutkimuksen mukaan naisia pidettiin vähemmän kyvykkäinä esimiesasemaan kuin miehiä. 

Tämän mukaan voisi ajatella, että odotukset tehtävässä onnistumisesta ja näkemys naisten 

alhaisemmasta kyvykkyydestä esimiestehtävään saattavat olla syy siihen, ettei naisia ole kovin 

paljon korkeimmissa johtotehtävissä, joka on totutusti ollut miesten toimintakenttää.   

 

Henkilön piirteet 

 

Henkilön piirteisiin (personality traits) liittyvästä johtamisen kontekstissa tehtyä 

attribuutiotutkimusta Martinko ym. (2007) jaottelevat kontrollin sijaintiin (locus of control), 

pystyvyysuskomukseen (self-efficacy) ja negatiivisiin tuntemuksiin (negative affectivity) liittyviin 

tutkimuksiin. Tästä tutkimuskentästä nostan lähempään tarkasteluun kontrollin sijaintiin (locus of 

conrtol; kontrolli itsellä vai itsen ulkopuolella) koskevan tutkimuksen. Kontrollin sijainnin on 

todettu vaikuttavan esimiesten stressikokemuksiin ja tehokkuuteen (Srivastava 2009). Kontrollin 

sijainnin on todettu liittyvän myös työtyytyväisyyteen ja työsuoritukseen (Judge, Erez, Beno & 

Thoresen 2003) sekä organisatoriseen asemaan ja sukupuoleen (Lefcourt 1982: Ref. Srivastava 

2009). Martinkon ym. (2007) mukaan huolimatta siitä, että kausaalisuuden paikalla (locus of 

causality; syy toimijassa vai toimijan ulkopuolella) ja kontrollin sijainnilla (locus of control) on 

mitä ilmeisemmin yhteyttä, he mainitsevat ainoastaan yhden tutkimuksen, jossa tutkitaan näiden 

muuttujien välistä yhteyttä. Tämä tutkimus on Markus’n & Kitayaman (1991) tekemä tutkimus, 

jonka mukaan japanilaiset, ulkoisen kontrollin (= henkilö kokee, että hän ei itse pysty vaikuttamaan 

siihen, mitä hänelle tapahtuu) omaavat opiskelijat tekivät enemmän ulkoisia kausaaliattribuutioita 

kuin amerikkalaiset, sisäisen kontrollin (= henkilö kokee, että hän pystyy kontrolloimaan sitä mitä 

hänelle tapahtuu) omaavat opiskelijat.  
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Martinkon ym. (2007) innoittamana kirjallisuushakuni viimeisessä vaiheessa kävin vielä läpi 

vuoden 2007 ja sen jälkeen esimiestyön kontekstissa tehtyä attribuutiotutkimusta. Nelli-portaalin 

artikkelihakuaineistosta 28. joulukuuta 2014 haulla ”Attribution theory in leadership” sain yhteensä 

131 osumaa vuosien 2007 – 2015 välillä. Koko kirjallisuushaussani en löytänyt yhtään tutkimusta, 

jossa olisi tutkittu kausaalisuuden paikan (locus of causality; syy toimijassa vai toimijan 

ulkopuolella) ja kontrollin sijainnin (locus of control tai perceived control) välistä yhteyttä. Oma 

tutkimukseni asemoituu juuri tähän tutkimuskenttään. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

tutkimuksessani käyttämäni havaitun kontrollin käsite (perceived control) esimiehen kokemassa 

haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa ei liity henkilön piirteisiin, vaan tietyssä tilanteessa 

havaittuun kontrolliin.  

 

Esimies-alaissuhde 

 

Esimies-alaissuhteeseen liittyvä johtamisen kontekstissa tehty attribuutiotutkimus keskittyy pitkälti 

keskusteluun alaisen työsuorituksesta; erityisesti huonosta työsuorituksesta, kuinka esimies tätä 

selittää ja mitä siitä seuraa (Martinko ym. 2007). Harvey, Martinko ja Douglas (2006) esittävät 

mallin (ks. kuva 3 s. 47), joka kuvaa sitä, että esimiehen tekemä attribuutio vaikuttaa esimiehen 

tunteisiin ja sen kautta esimies-alaissuhteen vuorovaikutukseen ja laatuun. Mallin mukaan, kun 

esimies arvioi alaisen työsuoritusta tai työtoimintaa, esimiehen tekemään attribuutioon vaikuttavat 

toisaalta attribuutiovääristymät (esimiehen tekemä toimija-tarkkailija- ja itseä palveleva vääristymä) 

ja toisaalta kolme kausaali-informaation lähdettä, jotka ovat Harveyn ym. (2006) mukaan erityisen 

tärkeitä esimiehen attribuutioprosessissa koskien alaisen käyttäytymistä ja työtuloksia. Näitä 

kausaali-informaation lähteitä ovat työtulokseen tai käyttäytymiseen liittyvät tilannetekijät, alaisen 

todellinen käyttäytyminen ja alaiselta saatu kausaali-informaatio, joka voi myös vaikuttaa 

esimiehen attribuutioprosessiin. Alaiset voivat vaikuttaa esimiehensä mielipiteisiin suullisen 

palautteen avulla. Tällaisen vaikuttamisen päämääränä saattaa olla tarkoitus manipuloida niitä syy-

attribuutioita, joita esimies tekee alaisen suorituksesta ja käyttäytymisestä. Manipuloinnin 

tavoitteena saattaa olla, että positiiviset tulokset ja haluttu käyttäytyminen attribuoidaan työntekijän 

kontrolloimiin, sisäisiin ja pysyviin tekijöihin. Esimiehen tekemä kausaaliattribuutio alaisen 

suoriutumisesta saattaa nostattaa esimiehessä tunteita, jotka voivat johtaa esimiehen ja alaisen 

vuorovaikutusta haittaavaan esimiehen käyttäytymiseen. Tämä puolestaan vaikuttaa alaisen 

tunteisiin ja havaintoihin, millä puolestaan on vaikutusta esimiehen ja alaisen vuorovaikutussuhteen 

laatuun. Seuraavassa (kuva 3) on kuvattu kaaviokuvana Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) 

attribuutiomalli. 
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Kuva 3. Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) attribuutiomalli haitallisesta (dysfunctional) 

esimiehen käyttäytymisestä ja esimies-alaissuhteen laadusta 

 

Tässä luvussa 2 olen tarkastellut tutkimukseni kohdeorganisaatiota toimintajärjestelmänä, jossa 

esimiestyötä tehdään ja jossa silloin tällöin syntyy tilanteita, jotka esimies kokee syystä tai toisesta 

oman toimintansa kannalta haasteelliseksi. Esimies tulkitsee kokemuksiaan ja selittää niitä. Näillä 

tulkinnoilla on vaikutusta siihen kuinka esimies käyttäytyy ja kuinka hän toimii. Nämä puolestaan 

vaikuttavat työyhteisön toimintaan ja esimiehen ja alaisen/alaisten väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaisen 

työsuoritus/ 

työtoiminta 

Esimiehen tekemä 

attribuutio 

Attribuutiovääristymät: 

-Toimija-tarkkailija 

vääristymä 

-Itseä palveleva  

vääristymä 

Tieto syy-seurauksesta: 

-alaisen käyttäytyminen 

-tilanne 

-alaiselta saatu tieto 

Esimiehen 

tunteet/  

tuntemukset 

Esimies – alaissuhdetta 

haittaava esimiehen 

käyttäytyminen 

Alaisen tunteet ja 

vastaanottokyky 

(receptiveness) 

Esimies – alaissuhteen 

laatu 



48 

 



49 

 

3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteuttaminen  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa siis esimiesten kokemia ja kuvaamia haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita esimiehen ja alaisen välillä. Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on 

esimiesten äänen kuuleminen ja esille saaminen ja sitä kautta esimiestyön parempi ymmärtäminen. 

Tavoitteena on kuvata esimiestyön sisältöä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta. 

Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on tarkastella perustavan attribuutioerheen olemassaoloa, kun 

tarkastellaan tutkimusaineistoa kokonaisuutena. Perustavalla attribuutioerheellä tarkoitetaan 

ihmisten taipumusta korostaa toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun 

selittämisen kohde on ihmisen käyttäytyminen (Ross 1977; Augustinos ym. 2006). Tutkimus 

edustaa fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta, jossa kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten 

kokemukset, niiden ymmärtäminen ja tulkitseminen (Laine 2010, 28–33).  

Cuban ja Lincolnin 2005 (191–205) mukaan paradigmalla tarkoitetaan tutkijan maailmakuvaa 

edustavien perususkomusten joukkoa. Nämä perususkomukset perustuvat ontologisiin, 

epistemologisiin ja metodologisiin oletuksiin. Ontologinen oletus tarkoittaa käsitystä todellisuuden 

luonteesta. Tämä tutkimus perustuu konstruktivistiseen paradigmaan, jossa todellisuus nähdään 

sosiaalisesti rakentuneena (Berger ja Luckmann 1994; Burr 1995; Ciulla 2008); todellisuus ei ole 

objektiivinen, vaan se on tulkittua ja tulkintaan liittyy aina sekä historiallinen että välitön tilanne ja 

jonkun ryhmän tai yksilön intressit. Alasuutari (2011, 60) toteaakin, että todellisuus on läpikotaisin 

rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden avulla ihmiset orientoituvat 

arkielämässään. Tämän näkemyksen mukaan todellisuus on siis olemassa ihmiselle 

merkitysvälitteisesti; niin tutkijalle, tutkimukseen osallistujalle kuin tutkimuksen lukijallekin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että maailma ei esittäydy meille ”sellaisenaan”, vaan aina sen suhteen kautta mikä 

meillä on maailmaan. Merkitykset ovat teon tai toiminnan tulkitsijalle erityisiä ja niihin vaikuttavat 

tulkitsijan aikaisemmat kokemukset. Tämän tutkimuksen keskiössä ovat siis esimiesten kokemukset 

haasteellisista vuorovaikutustilanteista esimiehen ja alaisen välillä. Kokemukset ovat aina 

yksilöllisiä ja kokemuksiin liittyy aina se, miten tilanteet ja tapahtumat tulkitaan. 

 

Epistemologisella oletuksella tarkoitetaan tutkijan ja tutkittavan välisen suhteen luonnetta sekä sitä, 

mitä ylipäätänsä voidaan tietää (Cuba ja Lincoln 2005, 191–205). Tutkimuksen käytännöllisenä 

tavoitteena on esimiesten äänen kuuleminen ja esille saaminen ja sitä kautta esimiestyön parempi 

ymmärtäminen. Esimiesten kertoessa kokemuksistaan tutkijan roolinani oli olla lähinnä kuuntelija. 
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(Chase 2005, 660). Metodologisella oletuksella tarkoitetaan sitä, miten ja millä menetelmillä 

tutkimustietoa saadaan parhaiten (Cuba ja Lincoln 2005, 191–205). Laadullinen tapaustutkimus 

katsotaan tässä parhaiten soveltuvaksi esimiesten äänen kuulemiseksi ja esimiestyön 

ymmärtämiseksi. 

 

Roolini tässä tutkimuksessa on esimiesten kokemusten ja kertomusten kuvaaminen, ymmärtäminen 

ja tulkitseminen (ks. kuva 4 s. 51). Olin vieraillut haastattelun kohteena olleessa toimintayksikössä 

kerran muissa kuin tutkimuksen tekoon liittyvissä asioissa. Olin keskustellut toimintayksikön 

päällikön kanssa pariin otteeseen ennen tutkimuksentekopyyntöä. En siis tuntenut haastateltaviani 

etukäteen, vaikka tunsin entuudestaan tutkimuksen kohteena olevan valtion viraston työtoimintaa. 

Siten on myös mahdollista, että tutkimuksen tekeminen kyseisessä organisaatiossa on tarjonnut 

haastateltaville mahdollisuuden yrittää vaikuttaa tulevien tapahtumien kulkuun sitä kautta, että 

heidän kokemuksensa tulevat tutkimuksen myötä julki.  

 

Edellä kuvattujen tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden perusteella tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: 

1. Minkälaisia vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai tilanteita esimiehet kuvaavat 

haasteellisiksi? 

2. Miten esimies selittää haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on 

tapahtunut haasteelliseksi koetulle tilanteelle/asialle? 

3. Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn? 
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Olen lisännyt tutkimukseni teoreettista viitekehystä kuvaavaan kuvaan (kuva 1 s. 20) 

tutkimuskysymykseni (kuva 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset 

 

3.1 Tutkimusmetodi  

 

Tutkimuksen kohteena on siis yksi valtion virastoista ja siellä viraston kannalta keskeinen 

toimintayksikkö. Yinin (2009, 2) mukaan tapaustutkimus on suositeltava tutkimusmetodi kun a) 

kysytään kysymyksiä ”kuinka”/”miten” ja ”miksi”, b) kun tutkijalla on hyvin vähän kontrollia 

tapahtumien kulkuun ja kun c) kun tutkimuksen kohde on ilmiössä, joka ilmenee aidossa 

toimintaympäristössä. Tapaustutkimus on siten empiirinen tutkimus, joka tutkii ilmiötä syvällisesti 
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todellisen elämän kontekstissa erityisesti silloin, kun raja ilmiön ja toimintaympäristön välillä ei 

selvästikään ole ilmeinen (mt. 18).  

Yinin (2009, 27) mukaan tapaustutkimuksen mukaisessa tutkimusasetelmassa viisi komponenttia 

ovat erityisen tärkeitä. Näitä komponentteja ovat 1. tutkimuskysymykset, 2. tutkimuksen taustalla 

olevat oletukset (jos niitä on), 3. analyysiyksikkö/-yksiköt, 4. tutkimuksen taustalla olevien 

oletusten ja tutkimustulosten välinen yhteys sekä 5. kriteerit tutkimustulosten tulkitsemiseksi. Tämä 

tutkimus perustuu näkemykseen, jonka mukaan todellisuus ei ole objektiivinen, vaan se on tulkittua 

ja tulkintaan liittyy aina sekä historiallinen että välitön tilanne ja jonkun ryhmän tai yksilön 

intressit. Analyysiyksikkönä tässä tapaustutkimuksessa on haasteellinen vuorovaikutuskokemus 

esimiehen ja alaisen välillä.  

Tutkimusmetodina käytin teemahaastattelua (ks. haastattelukysymykset liitteessä 2). Muodostin 

haastatteluteemat tutkimuskysymysteni pohjalta. Haastatteluteemoina olivat yleisesti esimiesten 

kokemat vuorovaikutukseen liittyvät haasteelliset asiat ja tilanteet sekä erityisissä tilanteissa 

tapahtumien kulku, tapahtumien syiden tulkinta, esimiesten saama tuki sekä organisaatiolle 

yhteinen työkalu kyseisen haasteellisen vuorovaikutustilanteen käsittelyssä. Haastattelussa oli myös 

kolme orientaatiokysymystä (kysymykset 1-3), jotka koskivat esimiehen työtehtävää virastossa sekä 

sitä miten hän koki esimiestehtävänsä juuri sillä hetkellä. Ennen tutkimushaastatteluja tein kolme 

koehaastattelua. Haastattelin ko. viraston henkilöitä, jotka toimivat tai olivat toimineet jossain 

elämänsä vaiheessa esimiehenä. Koehaastattelujen tarkoituksena oli selvittää haastattelukysymysten 

toimivuutta. Teemahaastattelujen lisäksi käytin erilaisia dokumentteja, esimerkiksi 

kokousmuistioita, joita tutkimuksen teosta johtuen oli minulle toimitettu ja jotka sisälsivät 

kuvauksia virastossa ja tutkimuksen kohteessa vallinneesta yleisestä tilanteesta. Tämä auttoi minua 

koetun toimintaympäristön ymmärtämisessä ja siten tutkimustulosten tulkitsemisessa.  

Kyseinen toimintayksikkö valikoitui viraston henkilöstöpäällikön suostumuksella ja 

työhyvinvointiasioita hoitavan henkilön toimesta tähän tutkimukseen siksi, että siellä oli tapahtunut 

työtehtäviin ja työnorganisointeihin vaikuttavia merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Koska 

muutokset aiheuttavat usein vastustusta, voitiin olettaa, että toimintayksikön esimiehet ovat 

esimiestyössään kohdanneet erilaisia haasteellisia vuorovaikutustilanteita. Saatuani 

tutkimuksentekoluvan organisaatiosta lähestyin toimintayksikön päällikköä, jolta pyysin 

suostumusta haastattelujen tekemiseen. Sain häneltä haastatteluluvan. Toimintayksikön päällikön 

sijainen lähetti minulle nimilistan haastateltavistani. Haastattelujen aikoihin (marras–joulukuu 2010 

ja maaliskuu 2011) yksikössä työskenteli 13 esimiestehtävässä toimivaa henkilöä. Myös 
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vastuuhenkilöksi nimitetty henkilö, joka oli aiemmin toiminut pitkään esimiehenä, osallistui 

tutkimukseen (ks. kuva 2 s. 23). Lähestyin haastateltaviani lokakuussa 2010 ensin 

sähköpostiviestillä, jossa kerroin tutkimuksen tarkoituksen ja sen, miksi olen aikeissa toteuttaa 

tutkimukseni juuri kyseisessä toimintayksikössä. Tämän jälkeen soitin heille varmistaakseni, että he 

osallistuvat tutkimukseen. Kolmivuorotyöstä ja lomista johtuen en tavoittanut puhelimitse neljää 

haastateltavaani, joten lähetin heille vielä erillisen sähköpostiviestin varmistaakseni, että he 

osallistuvat tutkimukseen. Kaikki 14 henkilöä osallistuivat tutkimukseen (katso haastattelupyyntö 

liite 1). Haastateltavista 14 henkilöistä 12 oli miehiä ja naisia kaksi. Heistä neljä edusti lähinnä 

keskijohtoa, 9 alempaa johtoa ja yksi ei siis toiminut haastatteluhetkellä enää esimiehenä. 

Haastatellut toimintayksikön esimiehet edustivat kolmea eri esimiestasoa. Haastattelujen kohteena 

oleva toimintayksikkö aikataulutti kaikki haastatteluajankohdat paitsi yhden haastattelun, joka 

erityissyistä johtuen tehtiin vasta maaliskuussa 2011. Haastatteluajankohdan lähestyessä lähestyin 

haastateltaviani vielä sähköpostitse muistuttaakseni tulevasta haastattelusta. Kaikki haastattelut 

tehtiin toimintayksikön tiloissa.  

Haastatteluille oli varattu oma rauhallinen tila. Haastattelujen alussa esittelin itseni, toimenkuvani ja 

opiskelutilanteeni sekä kertasin tutkimuksen tarkoituksen ja haastattelun luottamuksellisuuden. 

Tunnelma haasteluissa oli pääsääntöisesti leppoisa. Yksi haastatteluista keskeytyi pariin otteeseen 

pieneksi hetkeksi puhelinpäivystyksen johdosta. Yksi haastatteluista keskeytyi hetkeksi 

ulkopuolisen henkilön välintulon johdosta. Yksi haastateltavista oli juuri lopettanut yövuoron ennen 

haastattelua. Tässä haastattelussa esimies kertoi kokemuksistaan tapauksina eli pelkästään 

tarinamuodossa. Tämä haastattelu oli myös kestoltaan lyhin.  

Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista kahteen tuntiin. Keskimäärin haastattelut kestivät 

tunnin. Haastateltavien joukossa oli kaksi esimiestä, joilla oli hyvin lyhyt kokemus 

esimiestehtävästä ja joilla oli kokemuksia ainoastaan yleisistä haasteellisesta vuorovaikutukseen 

liittyvästä asioista ja tilanteesta, muttei kokemusta erityisestä haasteellisesta tilanteesta. Yleisesti 

ottaen haastateltavat olivat toimineet pitkään esimiehinä. Yhdellä haastateltavalla ei 

haastatteluhetkellä ollut alaisia, mutta hän oli aiemmin toiminut pitkään esimiehenä kyseisessä 

toimintayksikössä. Keskimäärin haastateltavilla oli noin 10 nimettyä alaista, joiden kanssa he 

kävivät myös kehityskeskustelut. Yleisesti ottaen päivittäisessä toiminnassa haastateltavat toimivat 

esimiehinä ihmisille, jotka olivat kyseisenä ajankohtana työvuorossa. Työvuorossa olijat eivät siis 

välttämättä olleet samoja henkilöitä kuin kenen kanssa esimiehet kävivät kehityskeskustelut.  
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Äänitin kaikki haastattelut. Ensimmäisen haastattelun kirjoitin auki sana sanalta. Loput 13 

haastattelua kirjoitin auki sana sanalta niiden haastattelukysymysten osalta (kysymykset 4 – 7), 

jotka liittyivät tutkimuskysymysteni ytimeen. Näiden 13 haastattelun kohdalla tein erillisiä 

muistiinpanoja haastattelukysymyksiin 1-3 sekä 8-9 (ks. liite 2) liittyen. Haastatteluaineiston 

luokittelussa käytin apuna Atlas-Ti-ohjelmaa. 

 

3.2 Analyysimenetelmät 

 

Analyysimenetelmänä tutkimuskysymyksen 1. osalta (Minkälaisia vuorovaikutukseen liittyviä 

asioita tai tilanteita esimiehet kuvaavat haasteellisiksi?) käytin sisällönanalyysiä. 

Analyysimenetelmänä tutkimuskysymyksien 2. ja 3. (2. Miten esimies selittää haasteelliseksi 

kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on tapahtunut haasteelliseksi koetulle 

tilanteelle/asialle? ja 3. Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn?) 

osalta käytin narratiivianalyysia. Alkuperäinen suunnitelmani oli käyttää analyysimenetelmänä 

ainoastaan sisällönanalyysia, mutta analyysivaiheessa huomasin, että haastattelukysymyksien 5-9 

osalta tutkimusaineistoni sisältää 19 erillistä tarinaa haasteelliseksi koetusta esimiehen ja alaisen 

välisestä vuorovaikutustilanteesta. Huomasin myös, että esimiesten antamat kausaaliattribuutiot 

haasteellisille vuorovaikutustilanteille liittyivät nimenomaan esimiesten kertomiin tarinoihin. Siksi 

päädyin käyttämään näiden kertomusten osalta toista analyysimenetelmää eli narratiivianalyysia. 

Sisällönanalyysi ja narratiivianalyysi toimivat tässä tutkimuksessa toisiaan täydentävinä 

analyysimenetelminä. Tarkoitukseni ei siten ollut verrata kahdella ei tutkimusmenetelmällä saatuja 

tuloksia toisiinsa. 

 

3.2.1 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysia voidaan Tuomen ym. (2002, 93) mukaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös 

väljänä teoreettisena kehyksenä. Voidaankin sanoa, että useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, jos 

sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä 

teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysia ja aineistolähtöistä tutkimusta rinnastetaan toisinaan 

myös virheellisesti toisiinsa siten, että puhutaan aineistolähtöisestä tutkimuksesta, vaikka tutkimus 
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ei täytä aineistolähtöisen tutkimuksen kriteereitä (ks. esim. Corbin & Strauss 1990; Locke 2001; 

Eisenhardt & Graebner 2007).  

 

Tuomi ym. (2002, 107–108) erottavat toisistaan sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin. Sisällön 

erittelyllä tarkoitetaan Tuomen ym. mukaan dokumenttien analyysia, jossa kuvataan 

kvantitatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä. Sen sijaan sisällönanalyysilla tarkoitetaan pyrkimystä 

kuvata dokumentin sisältöä sanallisesti. Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi voidaan toteuttaa 

joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (mts. 110). Tässä tutkimuksessa 

sisällönanalyysi on tehty lähinnä teoriaohjaavasti, sillä perustava attribuutioerhe-ilmiö on ollut 

mielenkiintoni kohteena tutkimuksen teon suunnittelusta saakka.  

 

Sisällönanalyysi on tutkimustekniikka toistettavien ja pätevien päätelmien tekemiseksi tekstistä (tai 

muista tarkoituksenmukaisista aineksista) käytössä oleviin asiakokonaisuuksiin. Tämä 

sisällönanalyysin määritelmä kiinnittää huomiota sisällön analyysiprosessiin eikä jätä huomioimatta 

niitä toimenpiteitä, joita analysoijat tekevät siihen mitä lasketaan sisällöksi. Sisällönanalyysi 

mahdollistaakin sen, että tutkija prosessoi tekstiä ja sitä mikä siinä on merkittävää, mielekästä ja 

informatiivista. (Krippendorff 2004, 18- 43.) Kun kysymys on ihmisten kokemuksista ja tilanteiden 

tulkinnoista, tutkijan roolina on prosessoida tutkimustekstiä ja sitä mikä siinä on tutkijan mielestä 

merkittävää. Tuomi ym. (2002, 106) toteavatkin, että kyse on todellisuuden tajuamisesta 

inhimillisenä ajattelutapana, ei totuuden kysymyksestä sinänsä.  

 

 

3.2.2 Narratiivinen tutkimus ja narratiivianalyysi 

 

 

Ihminen rakentaa tietonsa aikaisemman kokemuksensa ja tietonsa varaan. Näkemykset asioista 

muuttuvat sitä mukaa, kun ihminen saa uutta tietoja ja keskustelee muiden ihmisten kanssa.  

(Heikkinen 2010, 146; Polkinghorne 1988, 15–16.)  Samoin tilanteet ja niille annetut merkitykset 

voivat muuttua ajan kuluessa. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimustyön lähtökohtana onkin, että 

ihmiset pyrkivät järjestämään hetkellisiä kokemuksiaan merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi ja 

käyttämään kerronnallista muotoa mallina yhdistää elämän tapahtumat paljastaviksi aiheiksi 

(Polkinghorne 1988, 163). Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, 

vaan paikalliseen, subjektiiviseen ja henkilökohtaiseen tietoon. Narratiivinen tutkimus näkee tämän 

asian vahvuutena. (Heikkinen 2010, 157; Polkinghorne 1988, 17.) Narratiivien tutkijat käsittelevät 

suullisia tai kirjoitettuja kertomuksia erityisenä keskustelun muotona, verbaalisena toimintana, 
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valikoimana erilaisia sosiaalisia voimavaroja ja olosuhteita sekä tietyissä olosuhteissa tuotettuina 

tietylle yleisölle ja tiettyihin tarkoituksiin. Narratiivien tutkijat näkevät myös itsensä kertojina sekä 

muiden kertomusten tulkitsijoina. (Chase 2005, 656–658.)   

 

Ajallisesti narratiiveja voidaan luokitella tarinoihin, jotka liittyvät tiettyyn tapahtumaan tai tiettyihin 

ominaisuuksiin, tarinoihin, jotka liittyvät merkittävään elämänvaiheeseen tai asiaan sekä tarinoihin, 

jotka käsittävät koko elämän syntymästä nykyhetkeen. (Chase 2005, 652.) Tässä tutkimuksessa 

esimiesten kertomat tarinat liittyivät tiettyihin haasteellisiksi koettuihin vuorovaikutustapahtumiin 

esimiehen ja alaisen välillä.  

 

Tutkimuksissa, jotka perustuvat syvähaastatteluihin, tutkijan roolina on olla lähinnä kuuntelija 

(Chase 2005, 660). Polkinghorne (1988, 164) toteaakin, että narratiivit ovat tilanneherkkiä sekä 

kerronnaltaan että merkityksiltään, joita tapahtumille annetaan. Narratiivin muoto ja sisältö ovat 

herkkiä myös haastattelun tavoitteille ja haastatteluolosuhteille. Saman tekstin tulkinnat vaihtelevat 

niin ikään lukijoiden erilaisuuden mukaan. Jokainen lukija tuo narratiiviin omat kokemuksensa ja 

odotuksensa. Erot tulkinnoissa voidaan johtaa henkilökohtaisten kokemusten ja ymmärtämisen 

erilaisuudesta. (Mts. 97.)   

 

Narratiivi-termi voi viitata useaan eri asiaan; kertomuksen tekemisen prosessiin, tarinan 

kognitiiviseen skeemaan tai prosessin tulokseen (Polkinghorne 1988, 13). Tässä tutkimuksessa 

narratiivilla tarkoitetaan sekä prosessia että sen tulosta. Tässä tutkimuksessa käytetään niin ikään 

synonyymeina termejä narratiivi, kertomus ja tarina. 

 
Apon (1990, 62) mukaan kertovia tekstejä analysoimalla on pyritty selvittämään myös ilmiötä, jota 

tekstissä ei voi välittömästi havaita. Hän esittää, että kertomuksen työmääritelmäksi riittänee se, että 

kertomus on formaalisen kertomusskeeman mukaisesti jäsentynyt kuvaus tapahtumasta tai 

tapahtumasarjasta. Kertomuksessa on van Dijk’n (1980b 13-14; Ref. Apo 1990, 63) mukaan kyse 

toiminnan kuvaamisesta, jossa käytetään seuraavia kategorioita: tapahtumien puitteiden tai taustan 

määrittely (setting), tapahtuma tai tapahtumasarja ja sen tulos (complication, resolution) sekä 

kertojan arviointi (evaluation) kerrotuista tapahtumista.  

 

Lieblich ym. (1998, 7) erottavat toisistaan erilaisia mahdollisuuksia lukea, tulkita ja analysoida 

narratiivista tutkimusaineistoa. Heidän mukaansa tässä on erotettavissa kaksi erilaista ulottuvuutta: 

a) holistinen tai kategoristinen lähestymistapa ja b) sisältöön tai muotoon kohdistuva 
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lähestymistapa. Tätä kategorisointia käyttäen tämä tutkimus painottuu kategoristiseen ja sisältöön 

kohdistuvaan lähestymistapaan. Kategoristisessa lähestymistavassa, kuten perinteisessä 

sisällönanalyysissakin, alkuperäinen tarina pilkotaan paloiksi ja tiettyyn kategoriaan kuuluvat 

kappaleet tai yksittäiset sanat kerätään koko tarinasta tai useiden kertojien tarinoista. Sisältöön 

kohdistuvassa lähestymistavassa kiinnitetään puolestaan huomiota kertojan näkökulmaan ja siihen 

mitä tapahtui tai miksi tapahtui, ketkä osallistuivat tapahtumaan jne.  

 

3.3 Aineiston analyysi  

 

 

Kahdesta eri analyysimenetelmästä johtuen toteutin aineiston analyysin kaksivaiheisena. 

Ensimmäisessä vaiheessa (Analyysivaihe I) käytin sisällönanalyysia vastaamaan 

tutkimuskysymykseen 1, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asioita ja tilanteita, joita esimiehet 

kuvasivat haasteellisiksi (haastattelukysymys 4: ”Minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen 

liittyviä tilanteita olet kokenut esimiestehtävässäsi?”). Toisessa analyysivaiheessa (Analyysivaihe 

II) käytin narratiivianalyysia vastaamaan tutkimuskysymyksiin 2 ja 3, joiden tarkoituksena oli 

kartoittaa sitä miten esimies selittää yksittäistä haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta, 

mitä on tapahtunut haasteelliseksi koetulle tilanteelle/asialle sekä sitä mihin esimies attribuoi 

haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn (haastattelukysymykset 5 – 9: 5. Kerro joku 

sinun ja työntekijäsi välinen tilanne, jonka olet kokenut haasteelliseksi ja joka on erityisesti jäänyt 

mieleesi. 6. Mitä tämän tilanteen jälkeen tapahtui? 7. Mistä tämä mielestäsi kertoo? 8. Kysyitkö 

organisaatiostasi tukea tähän tilanteeseen? 9. Entä voisiko mielestäsi jostain organisaatiolle 

yhteisestä työkalusta olla apua tämän tyyppisten haasteellisten tilanteiden käsittelyyn?). 

Esimiesten antamat kausaaliattribuutiot liittyivät juuri esimiesten kertomiin tarinoihin eikä 

yksittäisiin asioihin tai tilanteisiin. Analyysivaiheessa pidin siten erillään sisällönanalyysilla 

analysoitavat haasteelliset vuorovaikutukseen liittyvät tilanteet ja asiat sekä haastateltavien 

kertomat erilliset tarinat, jotka siis analysoin käyttämällä narratiivianalyysia. Kaikki 19 tarinaa 

liittyivät tutkimuksen kohteena olleeseen valtion virastoon ja pääsääntöisesti siihen 

toimintayksikköön, jossa haastateltavat haastatteluajankohtana toimivat.  

Sisällönanalyysi ja narratiivianalyysi toimivat tässä tutkimuksessa siis toisiaan täydentävinä 

analyysimenetelminä. Koska esimiesten antamat kausaaliattribuutiot haasteellisille 

vuorovaikutustilanteille liittyivät nimenomaan esimiesten kertomiin tarinoihin, luontevalta tässä 

tutkimuksessa tuntuikin se, että esimiesten kuvaukset haasteellisista asioista ja tilanteista ja toisaalta 
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sitten heidän kertomuksensa tietyistä haasteellisista tilanteista analysoidaan eri analyysimenetelmää 

käyttäen.  

 

3.3.1 Analyysivaihe I: sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysin lähtökohtana on tässä tutkimuksessa seuraava tutkimuskysymys, johon haetaan 

vastausta: 

1. Minkälaisia vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai tilanteita esimiehet kuvaavat 

haasteellisiksi? 

Haastattelukysymyksellä 4. (ks. liite 2.)”Minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä 

tilanteita olet kokenut esimiestehtävässäsi?” kartoitin vastauksia tutkimuskysymykseen 1. eli 

esimiehen ja työntekijän välisiä asioita ja tilanteita, jotka esimies on kokenut syystä tai toisesta 

haasteelliseksi. Näitä yleisiä haasteelliseksi koettuja tilanteita ja asioita esiintyi muutamia myös 

muiden haastattelukysymysten yhteydessä. Haastateltavista 13 kuvasi edellä mainittuja yleisiä 

haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita ja asioita, joita he ovat kokeneet 

esimiestehtävässään. Yksi haastateltavista ei näitä yleisiä tilanteita tai asioita kertonut lainkaan. Hän 

kertoikin haastattelukysymyksen 4. kohdalla kertomuksen haasteellisesta vuorovaikutustilanteesta 

esimiestyössä, jota haettiin vasta haastattelukysymyksellä 5. ”Kerro joku sinun ja työntekijäsi 

välinen tilanne, jonka olet kokenut haasteelliseksi ja joka on erityisesti jäänyt mieleesi”.  

Tässä analyysivaiheessa muutin haastateltavien nimet numeroiksi. Koska haastateltavia oli yhteensä 

14, haastattelut saivat siis numeroita välillä 1 – 14. Haastattelunumerot eivät noudata 

haastattelujärjestystä, joten haastattelujärjestyksen tuntevat eivät voi haastattelunumerosta päätellä 

sitä, miten kukakin haastateltava vastasi. Muutin myös nimisanat, joista kyseisen organisaation tai 

toimintayksikön voisi tunnistaa, kirjainlyhenteiksi (esimerkiksi X, Y jne.). 

Engeströmin (1995, 41–49) mukaan yksilön toiminta on aina suhteessa yhteisön 

toimintajärjestelmään, jossa vallitsee tietty työnjako ja säännöt. Kaikki toimintajärjestelmän osat 

ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kategorisoinkin erikseen haasteelliseksi koetut asiat ja 

tilanteet, jotka kuvasivat alaisen ominaisuutta tai työtoimintaa sekä haasteelliseksi koetut asiat ja 

tilanteet, jotka kuvasivat toimintajärjestelmää/työympäristöllisiä tekijöitä. Esimerkiksi alaisen 

työtoimintaa kuvasti se, että esimies koki, että alaisella on huono työmoraali. Vastaavasti 
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toimintajärjestelmää/työympäristöllisiä tekijöitä kuvasti kokemus, että työn uudelleen organisoinnin 

jälkeen esimiehiltä puuttui yhteinen näkemys siitä miten tulee toimia. Koska esimiehet kokivat 

samoja asioita haasteellisiksi, erittelin edellä mainituista kategorioista myös kokemusten 

lukumäärän eli kuinka moni oli kokenut juuri ko. asian haasteelliseksi. Sisällönanalyysillä tuotetun 

em. luokittelun perusteella ei kuitenkaan voi vastata tutkimuskysymykseen 3 (Mihin esimies 

attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn?), mikä oli alkuperäinen ajatukseni, 

koska haastateltavien kuvaukset haasteellisista asioista ja tilanteista vain poikkeustapauksissa 

sisälsivät kuvauksen syy-seuraussuhteesta (vrt. Malle 2006).  Analyysivaihe II on siten seurausta 

siitä, että esimiesten antamat kausaaliattribuutiot liittyivät heidän kertomiinsa tarinoihin.  

 

3.3.2 Analyysivaihe II: narratiivianalyysi 

  

Narratiivianalyysia käyttämällä hain vastauksia tutkimuskysymyksiin 2 ja 3:  

2. Miten esimies selittää haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on 

tapahtunut haasteelliseksi koetulle tilanteelle/asialle? 

3. Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn? 

Haastattelukysymyksillä 5 – 9 hain vastauksia edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin: 5. Kerro 

joku sinun ja työntekijäsi välinen tilanne, jonka olet kokenut haasteelliseksi ja joka on erityisesti 

jäänyt mieleesi. 6. Mitä tämän tilanteen jälkeen tapahtui? 7. Mistä tämä mielestäsi kertoo? 8. 

Kysyitkö organisaatiostasi tukea tähän tilanteeseen? 9. Entä voisiko mielestäsi jostain 

organisaatiolle yhteisestä työkalusta olla apua tämän tyyppisten haasteellisten tilanteiden 

käsittelyyn? (ks. liite 2.) Koska haastateltavia oli yhteensä 14, haastattelut saivat numeroita välillä 1 

– 14. Kaksi esimiestä ei kertonut erillistä tarinaa/erillisiä tarinoita tietystä haasteellisesta 

vuorovaikutustilanteesta. Heillä oli kuitenkin kokemuksia haasteellisista asioista ja tilanteista 

esimiehen ja alaisen välillä, joita analysoin sisällönanalyysilla. Kyseiset esimiehet olivat toimineet 

esimiestehtävässään vain muutamia kuukausia. Ne haastateltavat, joilla edellä mainittuja 

kokemuksia oli, kertoivat usein enemmän kuin yhden tarinan. Kyseiset kertomukset saivat numeron 

siis sen mukaan kenen kertomus oli kyseessä ja kuinka mones kertomus oli ko. esimiehen 

kertomana. Esimerkiksi haastattelunumero 5:2 tarkoittaa numero 5 saaneen esimiehen toista 

kertomusta ja 4:3 tarkoittaa numeron 4 saaneen esimiehen kolmatta kertomusta. Yksi 

tutkimusaineiston tarina oli mielestäni hyvin yksilöivä ja siitä syystä kertoja oli myös helposti 
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tunnistettava. Siksi en antanut tälle tarinalle lainkaan numeroa, vaan merkitsin sen kirjainlyhenteellä 

X:Y. Tein tämän siksi, etteivät kertojan mahdolliset muut tarinat henkilöidy.  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa on olemassa useita erilaisia malleja haastatteluaineiston 

analysoimiseksi. Labovin malli perustuu ydintarinan erottamiseen, mitä voidaan sitten verrata 

muihin tarinoihin, joissa on samanlainen rakenne, vaikkakin ne on kerrottu eri tilanteissa. Labov 

(1982; Ref. Polkinghorne 1988, 164–165; Mishler 1986, 236- 238) määrittelee narratiivin 

kokemusten yhteenvedoksi, joka käsittää tiukan, ajallisen tapahtumien järjestyksen sellaisena kuin 

ne ovat tapahtuneet. Analyysin tarkoituksena on erottaa kertomuksen juoni (aihe tai tarkoitus) 

haastateltavan koko vastauksesta. Polkinghornen (1988, 18–19) mukaan kertomukselliseksi 

juoneksi kutsutaan järjestäytynyttä aihepiiriä, joka havaitsee yksilöllisten tapahtumien 

merkittävyyden ja roolin. Juoni toimii siten, että se muuttaa historiikin tai tapahtumien listauksen 

kaavamaiseksi kokonaisuudeksi korostamalla ja havaitsemalla tiettyjen tapahtumien osallisuutta 

kertomuksen kehittymiseen ja tulokseen. Juoni nivoo yhteen monimutkaiset tapahtumat 

yhtenäiseksi kertomukseksi.   

 

Luokittelutyön alussa, kun käsittelin tutkimusaineistoa Atlas-Ti–ohjelmalla, virisi jo ajatus siitä, 

miten narratiivista tutkimusaineistoa voisi luokitella. Yhtenä keskeisenä tekijänä kertomuksista 

nousi esille se, miten esimiehet näyttivät asemoineen itsensä suhteessa haasteelliseksi koettuun 

tilanteeseen eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus hallita sitä mitä tapahtui. Tätä 

asemointia kutsutaan tilanteessa havaituksi kontrolliksi, perceived control (Cooper, Dewe ja 

O’Driscoll 2001, 134–140).  

  

Tein kustakin tarinasta kertomuksen juonen kulun mukaisen, ajassa etenevän sisältöselostuksen eli 

juonitiivistelmän (ks. liite 4.), joka mukaili Sarbinin (1986, 3) tarinamallia. Tiivistelmissä erottui 

haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen alkutilanne, keskikohta ja lopputilanne. Näiden lisäksi 

lisäsin juonitiivistelmiin sen, miten esimiehet näyttivät asemoineen itsensä suhteessa haasteelliseksi 

koettuun tilanteeseen eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus hallita sitä mitä 

haasteelliseksi koetussa tilanteessa tapahtui (= tilanteessa havaittu kontrolli esimiehen kokemana).  

 

Alasuutarin (2011, 131) mukaan kertomusten rakenteellisten piirteiden tutkiminen juonitiivistelmiä 

ja juonitiivistelmien tiivistelmiä tekemällä auttaa vertailemaan usein sivumääräisesti laajoja 

tekstikokonaisuuksia toisiinsa, löytämään niistä niin yhdistäviä kuin erottaviakin piirteitä. Kysymys 

ei kuitenkaan ole siitä, että kertomusten tyypittelyssä tehdyt ratkaisut olisivat ainoita mahdollisia.   
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Juonitiivistelmiä tehtäessä aineiston luokittelukriteerit myös täsmentyivät. Otin mukaan jokaisen 

kertomuksen kohdalla juonen käänteet ja kiinnitin huomiota esimiesten tuntemuksiin ja siihen, 

minkälaista tukea esimies sai organisaatiosta ja minkälaisiin toimenpiteisiin työpaikalla ryhdyttiin 

asian johdosta. Kiinnitin huomiota myös siihen, mitä työyhteisölle yhteistä työkalua esimies esitti 

kyseisen tilanteen ratkaisuun. Tutkimuskysymyksen 3 mukaisesti tärkeä kysymys oli mihin esimies 

attribuoi haasteelliseksi kokemansa tilanteen syyn. Kiinnitin huomiota myös siihen, kuinka 

kertomus päättyi eli mitä haasteelliseksi koetulle tilanteelle oli tapahtunut. Juonitiivistelmiä 

tehtäessä en ottanut huomioon haasteelliseksi koetun tilanteen ja haastatteluajankohdan välistä 

ajallista viivettä, koska pidin lähtökohtana ajatusta, että haastattelussa kerrotut asiat ovat 

kokemuksia juuri tietyllä hetkellä eli tilanteet ja niille annetut merkitykset muuttuvat ajan kuluessa. 

Tästä näkökulmasta katsottuna haasteelliseksi koetun tilanteen tapahtuma-ajankohta ei ollut 

merkityksellinen. Kaikissa tutkimusaineiston kertomuksissa ei juonen kulku ollut suoraan 

kronologisesti luettavissa. Monissa kertomuksissa haasteellisen tilanteen juonen käänteet oli 

poimittava eri osista tarinan kulkua. Juonitiivistelmistä muodostui näin yksi yhteinen kaikille 

kertomuksille yhteinen tapahtumarakenne ja keskeiset tapahtumat, jotka kuvaan seuraavassa: 

 

A. Johdanto eli tarinan alku  

Tarinan alku sisältää taustatietoa tilanteesta ja siitä, mitä oli tapahtunut ennen 

varsinaista tapahtuman kulkua. 

 

B. Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Mitä tapahtui? 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Mitä toimenpiteitä työpaikalla tehtiin tapahtuneeseen liittyen?  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Mitä esimies tunsi ja ajatteli tilanteesta? 

 

Kausaaliattribuutio: 

Mihin esimies attribuoi tapahtuman syyn? 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Saiko esimies tukea organisaatiosta ja jos sai, niin minkälaista tukea? 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Minkälaista työkalua esimies ehdottaa hyödynnettäväksi vastaavassa tilanteessa? 
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C. Lopputulos 

Miten kertomus päättyi? Oliko tilanne päättynyt ja käsitelty vai oliko se vielä 

kokonaan tai joiltain osin avoin? 

 

D. Haastateltavan asema kertomuksessa 

Haastateltavan äänen kuulemiseksi kiinnitin lisäksi huomiota siihen miten hän asemoi 

itsensä suhteessa tapahtumien kulkuun eli kenellä näytti olevan valta ja/tai 

mahdollisuus hallita sitä mitä haasteelliseksi koetussa tilanteessa tapahtui (= 

tilanteessa havaittu kontrolli esimiehen kokemana).  
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4 Esimiesten kuvaamia vuorovaikutukseen liittyviä haasteita esimiehen ja 

alaisen välillä 

 

Esittelen seuraavassa ensin analyysivaiheen I mukaiset tutkimustulokset, jotka vastaavat 

tutkimuskysymykseen 1 ”Minkälaisia vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai tilanteita esimiehet 

kuvaavat haasteellisiksi?”. Tämän jälkeen esittelen analyysivaiheen II mukaiset tutkimustulokset 

(luku 5 ja luku 6), jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin 2 ja 3: ”Miten esimies kuvaa haasteelliseksi 

kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on tapahtunut haasteelliseksi koetulle 

tilanteelle/asialle?” ja ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen 

syyn?”. 

Sisällönanalyysilla analysoitavasta tutkimusaineistosta löytyi yhteensä viisi alaisen työtoimintaa 

kuvaavaa asiaa, jotka esimiehet kokivat haasteelliseksi. Näitä kokemuksia löytyi aineistosta 

yhteensä 10. Tämän lisäksi tutkimusaineistosta löytyi yhteensä 17 toimintajärjestelmää/työyhteisöä 

kuvaavaa tekijää, jotka esimiehet kokivat haasteelliseksi. Näitä kokemuksia löytyi aineistosta 

yhteensä 30. Erottelu alaista ja toimintajärjestelmää/työyhteisöä kuvaaviin tekijöihin ei ollut 

yksiselitteinen. Edellä mainittu kategorisointi sujui ongelmitta yhtä, toimintaympäristön 

moniäänisyyttä kuvaavaa tekijää lukuun ottamatta, jonka sijoitin molempiin edellä mainittuihin 

kategorioihin: alaista kuvaava tekijä ”tosikko” sekä toimintaympäristöä/työyhteisöä kuvaava tekijä 

”Esimiehen kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus” nivoutuivat yhteen siten, että koettiin, että 

esimiehen tulee huomioida se miten asiat esittää kenellekin. Tarkastelen seuraavassa alaista 

kuvaavia tekijöitä, jotka esimiehet kokivat esimiestyössään haasteelliseksi. Tämän jälkeen 

tarkastelen vastaavasti toimintaympäristöä/työyhteisöä kuvaavia, haasteelliseksi koettuja asioita. 

 

4.1 Alaisen toimintaa tai ominaisuutta kuvaavat tekijät 

 

Tunnistin tutkimusaineistosta viisi haasteelliseksi koettua tekijää, jossa kuvattiin alaisen toimintaa 

tai ominaisuutta ja jotka nimesin tutkimusaineistossa esiintyneiden kuvauksien pohjalta. Alaista 

kuvaavat haasteelliseksi koetut tilanteet ja asiat luokittelin kahteen kategoriaan: alaisen 

ominaisuutta tai toimintaa kuvaaviin tekijöihin. Alaisen ominaisuutta kuvaaviksi tekijöiksi 

luokittelin sen, että esimies koki hänet tosikoksi. Alaisen toimintaa kuvaaviksi tekijöiksi luokittelin 

huonon työmoraalin, epäasiallisen käytöksen, työajan noudattamatta jättämisen ja sen, että hänen 
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kanssaan on vaikea tulla toimeen. Useammalla kuin yhdellä esimiehellä oli haasteellisia 

kokemuksia alaisen huonosta työmoraalista, epäasiallisesta käytöksestä sekä alaisesta, jonka kanssa 

muiden oli vaikea tulla toimeen. Olen koonnut seuraavaan taulukkoon esimiesten kokemia 

haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka kuvaavat alaisen ominaisuutta tai toimintaa. 

 

Taulukko 1. Esimiesten kokemia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka kuvaavat 

alaisen ominaisuutta tai toimintaa 

Alaisen ominaisuus: 

 Tosikko (1 kokemus) 

Alaisen toiminta: 

 Huono työmoraali (3 kokemusta) 

 Epäasiallinen käytös (2 kokemusta) 

 Työajan noudattamatta jättäminen (1 kokemus) 

 Vaikea tulla toimeen (3 kokemusta) 

 

Esittelen nämä haasteelliseksi koetut tekijät seuraavaksi. 

Tosikko 

Tosikko kuvaa sellaista alaisen ominaisuutta, jonka vuoksi esimiehen on mietittävä mitä ja miten 

puhuu kyseisen alaisen läsnä ollessa.  

8: ”...vaan se oli ihan muu asia tämmönen, mutta ni se otti, se henkilö otti sen taas sillä tavalla, 

ettei esimies saa sillä tavalla puhua... Se oli niin tosikko ihminen tai minun mielestäni tosikko 

ihminen. Osasin kyllä sen jälkeen tota, että että juttelinki, jos hän on paikalla, ni ihan eri tavalla 

sitte tota, ett ku se ei kuiteskaan kohdistunut häneen, vaan tota se juttu mistä hän niin ku 

loukkaantu, ett sano, ett et sää saa tommottaan puhua.” 

 

Huono työmoraali 

Huono työmoraali näyttäytyi tutkimusaineistossa siten, että jonkun alaisen kohdalla on samoja 

asioita käsiteltävä yhä uudelleen, alainen menee sieltä missä aita on matalin ja sitten hän syyttää 

esimiestä tapahtuneesta. Esimies kokee, ettei alaisen työsuoritus täytä sitä mitä esimies häneltä 
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odottaa. Huonon työmoraalin alle luokittelin myös kokemuksen siitä, että kun esimies ei antanut 

lomaa, alainen otti sairauslomaa.  

1: ”(Huokaisu) Joo o, ehkä varmaan semmonen, että mua häiritsee nykyään ihan kipeesti ja aina 

ennenkin häirinny se, että ihmisten työmoraali on miltei nolla. Mulla on ollu niin paljon kaiken 

näköistä, mutt ett ehkä just nää, että se moraali on nolla ja sitte jos keskustelet ihmisen kanssa ja se 

saadaan ohi se asia. Sitt se tulee uudestaan eteen. Sä keskustelet sä teet muistion ja sitte taas tulee 

sen henkilön kanssa, ett tavallaan sitte sithän se lähtee jo kohta varotukseen vierii... Sitt tulee 

tämmösiä esimerkiks mull on nyt tänäänki yhen henkilön kaa keskustelu. Nää on aika yleisiä, ett on 

tämmösiä, että jos ei oo työmoraalia, ni mennään sieltä miss on aita matalin, ja sitt vähän 

mokataan, jätetään tekemättä, valehdellaan, paikataan tekemättömiä juttuja. Sitt jäädään kiinni. 

Sitte syytetäänki siinä, yks kaveri syytti just siitä, että se on itse asiassa mun syy, koska meillä on 

työvuorot niin hankalat ja hänelle tulee niin kauhee stressi siitä, että tota kaikki on sitt loppujen 

lopuksi mun syytä, ett ne ei nää sitä itteensä.” 

6: ”Kyllä mä siinäkin jouduin yhelle kaverille sanomaan, että kyll sun on pakko tehdä jotain, ett 

vaik me ollaan hyvii kavereita, mutt täss meijän ryhmäs kaikki muut tekee, mutt sä et tee. Ett en mä 

voi millään tavalla niinku suosia sua, vaikk me ollaan kuinka hyviä kavereita. ... No, olihan se 

hirveen vaikee paikka, että ku ei oo tottunu ikinä tekee oikein mitään. Mä sitt sanoin, ett se on 

väärin noita muita kohtaan, ett sä et tee yhtään mitään. Tai ei tee niitä epämiellyttäviä asioita.” 

 

13: ”Itse asiassa mä, no itse asiassa eilen oli semmonen tilanne, että henkilö koitti saada lomaa 

alkamaan niin ku seuraavaks päiväks ja kun se ei onnistunu, niin hän otti sairauslomaa.” 

 

Epäasiallinen käytös 

Epäasialliseksi käytökseksi luokittelin kokemukset, joissa esimies kertoi käytöshäiriöisistä ja 

asiakaspalveluun soveltumattomista työntekijöistä sekä siitä, että esimiehille haistatellaan ja 

poistutaan omin lupine esimies-alais -keskustelusta.  

6: ”No, kyll täällä on semmosta, että esimiehille haistatellaan, haistatellaan. Mä oon itse asiassa 

ollu yhessä puhuttelussa... Yhtä henkilöä puhuteltiin huonosta käyttäytymisestä työpaikalla, ni tota 

hän haistatteli ja lähti menee kesken puhuttelun. Eihan sillä tavalla voi tehdä. Ethän sä lähde 

huoneesta pois ennen kuin lupa on annettu ja täähän ei oo ihan ensimmäinen kerta, että et esimies 

sanoo jotain ja haista sinä ja sitt lähtee vaan.” 

 

6: ”Ett tota täss on semmonen homma täss meidän laitoksessa, ett ku tääl on semmosia mätii omenii 

jonkun verran porukassa ja ne käyttäytyy...mutt ei se anna oikeutta, ett sä käyttäydyt huonosti, ni 

tota noin niin mä en nää mitään muuta, ku ett sitt siirretään muihin tehtäviin, koska on ihmisii 

mitkä tulee toimeen asiakaspalvelussa. On hyvät sosiaaliset taidot. Pystyy käyttäytymään ja 

olemaan, ni nehän on semmosissa. Mutt sitt, jos on tämmösiä käytöshäiriöisiä...” 
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Työajan noudattamatta jättäminen 

Haasteellinen tilanne oli myös sellainen, että kun esimies joutui vastaamaan omassa vuorossa 

olevien työajoista ja sitten, kun niitä ei noudatettukaan kirjaimellisesti.  

13: ”... oli joskus vähän semmonen ongelma, että ku oli kuiteskin määrätyt työajat ja sä joudut, 

jouduit tota noin ni vastaamaan omalla vuorollas, omalla vuorollas vastaamaan niin kuin niistä 

työajoista ja sitt ku jotkut ei välttämättä ihan niitä noudata kirjaimellisesti, ni se on niin ku vähän 

vaikeaa hommaa ollu että.”   

 

 

Vaikea tulla toimeen 

Tähän kategoriaan liitin kokemukset siitä, kun esimies koki alaisen sellaiseksi, että hänen kanssaan 

on vaikea tulla toimeen ja/tai hän huonontaa työpaikan ilmapiiriä ja on ei toivottu henkilö 

työpaikalla. Tällaisen henkilön toimintaan liittyi myös kokemus, ettei hän usko mitä hänelle 

sanotaan.  Kokemus oli, että tällainen henkilö voi olla joko hyvä tai huono työssään. 

1: ”Semmosii ihmisii mulla on ollu, että kerran toisen jälkeen ni joudut aina sen saman ihmisen 

kanss keskustelee, ku muut ei tuu sen kansa toimeen ja se on aina, ett tekee jotain hassuu ja jättää 

tekemättä ja ja tekee omia sävellyksiään, eikä usko mitään ja menee jo varotuksiin asti, ni se vaan 

jatkaa sooloiluu, eikä se huomaa mitään. Ni sillon tuntuu ihan, että pitääkö tätä ravistella, että miss 

on vika...” 

 

 

6: ”Ja sitt on semmosia ketkä työpaikkailmapiiriä, työpaikkaa huonontaa täällä, ni sitä on yritetty 

siirtää, mutt jos me siirretään täältä vaikka joku paikkaan X, ni sieltä paikasta X pitää jonkun tulla 

tänne tilalle. Ja, ku he tietää, että täältä ollaan jotain siirtämässä, ni se on semmonen ei toivottu 

henkilö täällä. Ja todennäköisesti sama meuhkaaminen alkaa sitt siellä. Ja sieltä tulee vaihtarina 

ihan samanlainen. ...Nii. ett ei oo niin ku mitään aseita oikein.” 

 

 

9: ”Puhutaan vaikka yhdestä X:stä, niin se on tosi tosi hankalaa, se on hirveen hyvä tekemään 

tekemään tota töitä, tekee tulosta ja tota noin niin, mutta mutta se on hirveen vaikee niin kun 

esimiehen kannalta. Se ei niin kuin usko mitä sille sanotaan. Se se ei tota noin niin, se 

kyseenalaistaa. Se on oikein tietysti kyseenalaistaa, en mä sitä sano, mutt sanon, että se, sen 

mielestä nää määräykset ei oo oikein, ett vaikka ne on niin kuin, vaikka ne on niin kuin jostain X-

hallituksesta tullu ja ihan oikein paperilla... Mutt sen kanssa mä tuun toimeen., mutta mut se on 

hyvin ailahtelevainen ihminen, että silleen, sen kanss on silleen vaikeeta, vaikeeta tota noin niin 

tulla, tulla toimeen.” 
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4.2 Toimintajärjestelmää kuvaavat tekijät: työyhteisöä ja sen moniäänisyyttä kuvaavat 

jännitteet 

 

Tunnistin tutkimusaineistosta yhteensä 17 haasteelliseksi koettua tekijää, jossa esimiehet kuvasivat 

toimintajärjestelmän, sen moniäänisyyden ja toimijan välisiä jännitteitä. Toimintajärjestelmän 

moniäänisyydellä tarkoitetaan erilaisten intressien ja näkökulmien moninaisuutta (Engeström 1995, 

41–49). Alasuutarin (2011, 121) mukaan, kun tutkija löytää tekstissä esiintyvän, usein toistuvan 

erottelun, hän antaa sille nimen empiirisenä yleistyksenä eli mahdollisimman osuvana 

luonnehdintana siitä, mistä kyseisessä erottelussa on kysymys. Nimesin esimiesten kokemat, 

työyhteisöä kuvaavat haasteelliseksi koetut tekijät juuri tältä pohjalta. Näitä nimeämiäni 

haasteelliseksi koettuja tekijöitä tai asioita ovat johtajuuden ottaminen/saaminen, kiusaamistilanteen 

ratkaiseminen, organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen, esimiehen 

substanssiosaamisen riittävyys, esimiehen kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus, työntekijälle 

sopimaton työvuoro, työntekijälle soveltumaton työtehtävä, henkilöstön motivointi ja motivaatio-

ongelmiin reagointi, työnjohtokäskyn vastustaminen, avoimuus esimiesroolissa, epäselvä roolijako 

esimiesten kesken, yhteisen näkemyksen puuttuminen esimiesten keskuudessa, saada alemmat 

esimiehet puuttumaan, resurssipula, työyhteisön henki, avoimuuden puute: herran pelko sekä 

liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten välinen yhteistyö.   

Seuraava taulukko (taulukko 2 s. 68) kuvaa sisällönanalyysilla etsittyjä työyhteisöllisiä 

asioita/tekijöitä, jotka esimiehet kokivat haasteelliseksi. Työyhteisölliset tekijät muodostavat 

yhdessä työtoimintaa kuvaavien tekijöiden kanssa vastauksen tutkimuskysymykseen 1. 

”Minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai tilanteita esimies kokee 

esimiestyössään?” Luokittelin toimijan ja toimintajärjestelmän ja sen moniäänisyyden välisiä 

jännitteitä kolmeen eri kategoriaan. Näistä ensimmäinen kuvaa jännitteitä esimiehen ja 

alaisen/alaisten välillä. Toinen kategoria kuvaa esimiesten keskinäisiä jännitteitä, joilla on 

vaikutusta esimiestyön tekemiseen. Kolmas kategoria kuvaa jännitteitä, jotka näyttäytyvät 

esimiesten ja muun toimintajärjestelmän välillä ja jotka vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen 

vuorovaikutukseen. Suluissa on mainittu kuinka moni esimies oli kokenut juuri kyseisen asian 

haasteelliseksi. Huomattakoon, että olen luokitellut luokan ”Saada alemmat esimiehet puuttumaan” 

esimiesten keskinäisiä jännitteitä kuvaavaan kategoriaan, koska kyseessä on esimiehiä koskeva 

toiminta. Edellä mainittu kokemusluokka olisi sopinut myös esimiehen ja alaisen/alaisten välisiä 

jännitteitä kuvaavaan kategoriaan, koska alempi esimies on ylemmän esimiehen alainen.  
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Taulukko 2. Esimiesten kokemia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka kuvaavat 

toimijan ja toimintajärjestelmän ja sen moniäänisyyden välisiä jännitteitä 

Esimiehen ja alaisen/alaisten välisiä jännitteitä 

 Johtajuuden ottaminen/saaminen (2 kokemusta) 

 Kiusaamistilanteen ratkaiseminen (1 kokemus) 

 Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen (2 kokemusta) 

 Esimiehen substanssiosaamisen riittävyys (4 kokemusta) 

 Esimiehen kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus (2 kokemusta) 

 Työntekijälle sopimaton työvuoro (2 kokemusta) 

 Työntekijälle soveltumaton työtehtävä (1 kokemus) 

 Henkilöstön motivointi ja motivaatio-ongelmiin reagointi (1 kokemus) 

 Työnjohtokäskyn vastustaminen (4 kokemusta) 

 Avoimuus esimiesroolissa (1 kokemus) 

Esimiesten keskinäisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiestyön tekemiseen 

 Epäselvä roolijako esimiesten kesken (1 kokemus) 

 Yhteisen näkemyksen puuttuminen esimiesten keskuudessa (1 kokemus) 

 Saada alemmat esimiehet puuttumaan (1 kokemus) 

Esimiesten ja muun toimintaympäristön välisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiehen 

ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen 

 Resurssipula (2 kokemusta) 

 Työyhteisön henki (1 kokemus) 

 Avoimuuden puute: herran pelko (2 kokemusta) 

 Liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten välinen yhteistyö (2 kokemusta) 

 

Esittelen nämä haasteelliseksi koetut, toimintajärjestelmää ja sen moniäänisyyttä kuvaavat tekijät 

seuraavassa. 

 

4.2.1 Esimiehen ja alaisen/alaisten välisiä jännitteitä 

 

Johtajuuden ottaminen/saaminen 

Tähän kategoriaan luokittelin kaksi kokemusta. Haasteena oli toisaalta se, että alaiset sisäistävät 

sen, että juuri kyseinen esimies viime kädessä päättää ja toisaalta se, että esimiestä totellaan. 

Haasteellinen kokemus liittyi erityisesti tilanteeseen, kun esimies palasi poissaolon jälkeen 

työtehtäväänsä ja johdettavassa ryhmässä oli vaihtunut työntekijöitä.  
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7: ”Varmaan sillon, kun nää muutokset oli tehty sillon, oliks se viimenen muutos tässä... ja mähän 

olin pois sillon ja sitt mut valittiin tähän tehtävään ja mull oli siinä sitte tuuraaja ja ja tosiaan ni 

varmaan ehkä se oli ehkä isoin haaste, ett ku mä tulin takaisin ja siinä oli vaihtunu aika paljon 

porukkaa. Sitt oli semmosia, joita en tuntenukaan, että ett ett tota jotenkin piti sopeutua porukkaan 

ja sitten niin kuin kai jotenkin saada ymmärrettäväksi se, että viime kädessä sitten mä oon kuitenkin 

se, joka päättää sen asian.” 
 

13: ”No se on se...  ja sitt ett sä saat ne tottelemaan sua ja sitten...” 

 

 

Kiusaamistilanteen ratkaiseminen 

Yksi haastateltava koki esimiestyössä haasteelliseksi kiusaamistilanteiden ratkaisemisen. Hän koki 

keskustelut hyödylliseksi, koska keskustelun kautta ihmiset olivat nähneet tilanteen eri tavalla.  

3: ”Aika, aika paljon on kaikkee tota, että tota tämmösii kiusaamistilanteita on ollu sitte 

henkilöiden välillä, jota on joutunu ratkasemaan. Sitte tota ja keskustelemaan henkilöiden kanssa ja 

kattomaan, ett mitä, miten ne ratkaistaan ne asiat ja mistä nämä on lähtenyt liikkeelle ja mitä tästä 

voi seurata, ja mikä on niin ku, ett ihmiset aika hyvin just sen keskustelun kautta ihmiset on niin 

kuin nähny sen tilanteen eri tavalla. Kun, kun ne on ehkä liian lähellä sitte keskenään ja tunteet 

tulee peliin ja muuta, ni ei sitte ett sillä tavalla yrittänyt sitte, ett semmosissa tilanteissa esimerkiks 

tuoda sitte sitte sitä niin ku näkökulmaa, ett miltä se niin kuin tästä muutaman metrin päästä 

näyttää, ett tää on näin ja näin ja mitä vaikutuksia sillä voi olla työyhteisöön.” 

 

 

Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen 

Haasteena organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen kertoo kahdesta 

kokemuksesta. Muutoksessa organisaation rakennetta oli muutettu. Kun muutos alkoi 

konkretisoitua koskemaan työntekijöiden omaa toimintaa, haasteita alkoi ilmaantua mm. 

henkilökohtaisten pettymysten, uusien työaikajärjestelyiden ja uusien oppimisvaatimusten vuoksi. 

Esimies kertoi, että oppimisvaatimuksia oli tuettu tarjoamalla koulutusta, mutta haaste oli se, että 

kaikki piti saada mukaan uuden, organisaatiosta annetun toimintamallin jalkauttamiseen. Esimiehen 

kokemus oli, että useat samaan aikaan tapahtuvat muutokset aiheuttavat henkilöstössä 

muutosvastarintaa ja että edelleen organisaatiomuutoksesta johtuen oli tietty ryhmä, joka kantoi 

kaunaa, esimerkiksi siitä, etteivät kaikki esimiestehtävässä aiemmin toimineet saaneetkaan 

organisaatiomuutoksessa esimiesvirkaa. Esimies koki, että lähiesimies joutui tässä tilanteessa 

olemaan välikätenä. Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen oli esimiehen tehtävä ja siitä syntyi 

jännitteitä esimiehen ja alaisen/alaisten välille. 

3: ”...käytettiin tätä sitten tämmöstä X:n muutoshallintamallia täällä ja kaikki oli ihmisillä koko 

ajan tiedoss, missä järjestyksessä edetään, mitä mennään seuraavaks ja ja pyydettiin kommentteja 

ja muuta että tota, mutt ett sillon ku, kun ne haasteet tuli ehkä sillon, kun kun alettiin 
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henkilövalintoja tekemään. Eli kun meillä oli paljon pieniä ryhmiä ja sit ku ne yhdistettiin yhteen... 

ni paljon tehtäviä jäi niin kuin niin kun tavallaan pois ja se tiedettiin tietysti jo etukäteen ja se ei 

siinä vaiheessa aiheuttanu mitään ihmeempää. Mutta sitte siinä vaiheessa, ku kun ne ne 

hakumenettelyt oli käynnissä ja valintoja ruvettiin tekemään, ni silloin osa esimiehistä (= kertojan 

alaisuudessa oli esimiehiä) huomas, ni se konkretisoitui ikään kuin siinä vaiheessa, ett hei mä en 

saanukaan sitä tehtävää ja sitt oli pettymyksiä paljon ja ja sitte toinen oli sitte tää tää tää työaika-

asia, ett silloin ku sovittiin, minkä tyyppistä työaikaa tehdään ja sitten kun piti tulla kiertelemään 

eri paikoissa ja opetella uusia asioita. Ehkä myöskin näyttää se, että ja tunnustaa, että mä en osaa 

ja tota, ett mä tarviin nyt apua tässä, niin niin tota, ett se oli semmonen. Ja siihen tuli tää 

koulutuskuvio sitte tukee, ett se oli hirveen haastava ja sitt tietysti jotkut ihmiset sitte oli sen verran 

pettyneitä ja ja ja muuta, että rupes siitä sitte kehittämään kaikenlaisia asioita... ku uutta 

rakennetta pitäisi niin ku uutta luoda, ni ni siit tavallaan niin kuin ni tota hirveen vaikee saada sitte 

kaikkia niin ku siihen mukaan. Ja sitte kuitenkin, ku aika pitkälle se perusrakenne oli sellanen, ett se 

tuli meille annettuna...”  
 
 

12: ”...kyllä tulee välillä oman henkilökunnankin kanssa välillä näitä haasteellisia tilanteita... ja 

sitten kun se alkoi yht’ äkkii se uudistusta ja muutosta ni se kierrehän vaan nopeutuu ja nopeutuu, 

että tuntuu, että nykyään ei kovin kauaa enää samalla systeemillä mennä, että koko aika, koko ajan 

vaihdetaan, ni se aiheuttaa kyllä kyllä niin ku henkilöstössä ni tietysti kaikenlaista 

muutosvastarintaa ja muuta muuta tämmöstä, että. Ja ja edelleenkin niin on on tästä meidän isosta 

organisaatiouudistuksesta johtuen... on edelleen täällä semmonen tietty ryhmä, joka edelleen 

kantaa siitä kaunaa... joka tietysti tossa taas X:n lähiesimies joutuu siinä välikädessä vähän 

olemaan.” 

 

 

Esimiehen substanssiosaamisen riittävyys 

 

Neljä esimiestä koki, että esimiehen pitäisi pyrkiä antamaan työntekijöille mahdollisimman oikeat 

ja helpot ja suorat vastukset miten tulee menetellä eikä esimiehellä ollut välttämättä antaa ko. 

vastausta tai hän ei pystynyt tekemän päätöstä välittömästi tai nopeasti koetun tilanteen vaatimalla 

tavalla. Kokemus oli, että esimiehellä ei itsellä välttämättä ollut substanssitukea saatavilla ja että 

helpoimmissakin kysymyksissä alaiset kääntyivät usein esimiehen puoleen.  

 

5: ”Mutta sitten on ollu myös nää nää ihan työhön liittyvät ihan suoranaisesti, että että tiettyjä 

asioita, kun tässäkin on pitänyt omaksua ja oppia ni tota se, että on sitte, jos alaiset kyselee, kuinka 

tää homma menee, ni tota ni kyllhän ne (= esimiehet) joutuu aika aika haasteelliseen välikäteen 

siinä vaiheessa, ett kun pitäis pyrkii antamaan mahdollisimman oikeat ja helpot ja suorat, ett 

yksinkertaisesti se asia niin ku, ett se asia menis sitte eteenpäin... monessa tapauksessa joutuu sitte, 

että niin ku ottaa sen, että aikalisän tavallaan, että tarkistetaan ne asiat sitte. Ett ittekään ei kyllä 

lähde siihen, ett jos oon vähänkin epävarma siinä asiassa ja siell tulee kummiskin laidasta laitaan 

näitä juttuja, niin tota niin tota ni ni kyll niit pitää tarkistaa sitte omista tiedostoista, kirjoista, 

kansioista ja varmistaa vielä soittamalla jollekin, ett kuinka tää juttu nyt oikeesti menee, että silloin 

ku mennään johonkin lainsäädäntöasiaan ni tota.” 
 

8: ”Kyllä, näin on. Ja sanotaan näin, ett ku ne kyselyt tulee mulle... se on kaikesta pahinta siinä 

tiskillä tota, ku jos asiakas on siinä toisella puolella, ett se funtsaa sitt kanssa. Ett mitä nyt vastais 

sitte. Mutt ku tääll on totuttu, että niin kauheen nopeesti pitäis saada se vastaus... ku se on aika 
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nopeesti tehtävä se päätös sitte, mitä sen asian, asian kanssa tehdään sitten... Ja sitte se, ett jotain 

vois joltakin aina kysyy, ni se on, ku ei tahdo saada kiinni.”  
 

12: ”No, tietysti se, että kun me ollaan se ainoo esimies usein viikonloppuisin ja yöaikaan täällä, ni 

ni siin on niin ku loppupeleissä se vastuu aina kaikista asioista ja päätöksistä kaatuu siihen, että on 

se nyt tietysti jossain määrin, jossain määrin raskasta, että ku viikonloppuisin ja öisin ei oo 

useinkaan semmosta keneltä vois edes asiaa niin ku varmistaa, vaan se päätös on tehtävä. Ja 

henkilöstö sen tietää, että on yks ihminen, joka sen tekee ja ne myös sen pienemmissäkin asioissa 

helposti aina kaataa siihen, että että.” 
 

13: ”Semmosia tapauksia on ollu joskus, niin ku mä en nyt muista mitään yksittäistä tapausta, mutt 

eikä oo ollu, että niin ku tota tai että alaiset niin ku olettaa, että mä tiedän jostain asiasta tai kun ne 

ottaa niin kun yhteyttä muhun, tarvitsee tukee, ni ne olettaa, että mä tiedän asiasta paremmin kuin 

he, ett pystyn antamaan tukee, vaikk mä en tiedä. Ett ne on kanss semmosii ongelmallisia 

tilanteita.” 

 

 

Esimiehen kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus 

Tähän kategoriaan luokittelin kaksi kokemusta. Yksi esimiestyön haaste liittyi siihen, että kaikki 

ihmiset ovat erilaisia ja ihmisten kyky vastaanottaa tietoa on erilainen. Kokemus oli, että esimiehen 

pitää tietää miten asiat esittää kenellekin ja että on ihmisiä, jotka eivät pidä suorasukaisuudesta (vrt. 

alaisen ominaisuutta kuvaava tekijä; luokka ”Tosikko”). Kokemus oli, että kaikki mitä esimies 

sanoo, otetaan kirjaimellisesti ja siksi pitää olla varovainen siinä mitä sanoo.  

2: ”Esimiestyön haastehan on se, että ku kaikki ihmiset on erilaisia. Se vanha totuus, ett ku yhteen 

suuntaan kumartaa ni toiseen suuntaan pyllistää. Ett kaikki, kaikille ei kelpaa se aina se yksi juttu, 

ett sitt pitää osata vähän, ku oppii tuntemaan ihmisen ni tosiaan, ett miten sen asian sitt kyseiselle 

ihmiselle esittää... ett se on hirveen haasteellista just ja se ihmisten erilaisuus ja se kyky ottaa 

vastaan jotain infoa, ett kyllä siinä haastetta on... Mä oon niin suorapuheinen ihminen, ett mä aina 

sanon mitä mä ajattelin, ni kaikki ei tykkää siitä, vaikka vaikka siis totuuden torvesta ei monasti 

tykätä. Pitäis osata niin ku hienosti sokerikuorruttaa joku asia, mutt siin on vaan se vaara sitte, ett 

se itse asia jää sinne piiloon, ett monasti on parempi, ett se kerran kirpasee, ett se tulee niin ku 

selväksi, kun että sitte ihmisille ehkä ajan myötä sitt tosiaan vasta niin ku aukee, ett mitä se oikeesti 

tarkotti. Mä oon sellanen, tietynlainen suorasukasuus niin kun must on hyvä, mutt toiset ei tykkää 

siitä.”   

 
 

12: ”No toi no otetaan, no se nyt tuli vielä mieleen tähän tähän näin niin... että kaikki mitä esimies 

sanoo, ni se kirjaimellisesti kaikki kyllä lokeroidaan sen muistiin ja joka paikkaan, että että sanot 

sitten vitsillä tai tai tosissaan, ni ja jokanen ni, no tästäkin mä voin ottaa esimerkin. Tää on jo 

muutaman vuoden takaa, ni tota semmosia ihmisiä tuolla kahvipöydässä tuolla X.ssä kenen kanssa 

mää oon ollu siellä vuosia, kymmenen vuotta, vuosia töissä siellä samassa paikassa... ni semmosia 

ihmisiä oli siellä kahvipöydässä juomassa kahvia. Juttelemassa kuinka on perseestä se, tää ja toi ja 

tää asia ja kaikki on perseestä ja taas varmasti ja tota ni mä sitt join kahvia ja kuuntelin vähän 

aikaa ja sitt mä sanoin, että hei, että tota mä sanoin niin, että älkääs nyt ihan noin tota vakavasti, 

ett leikkiähän tää vaan, joka oli tavallaan kevennys ja tämmönen vitsi semmoselle ihmiselle... Mä 

kuulin vaan jälkeenpäin tästä, että yks henkilö pöydässä oli sitte ihmetelly muille, että miten esimies 
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voi sanoa, että tää on leikkiä vaan. Tää on niin ku, ett ne otetaan niin kirjaimellisesti... Että ja sitt 

saa tietysti aika varovainen pitää olla, ett mitä sanoo. , että vaikka olisikin tuttuja tai muuta ni 

ymmärretäänkö sitä huumorina tai kevennyksenä tai…” 

 

 

Työntekijälle sopimaton työvuoro   

Kaksi esimiestä koki haasteelliseksi sen, että alainen oli pyytänyt muutosta jo sovittuihin 

työvuoroihin. Kokemus oli, ettei aina ollut mahdollista muuttaa jo lukkoonlyötyjä työvuoroja, 

koska esimiehen tuli huolehtia siitä, että työvuorossa oli riittävästi työntekijöitä. Kokemus oli, että 

työntekijät yrittävät myös vaihtaa työvuoroja muiden työntekijöiden kanssa. Aina ei kuitenkaan oltu 

varmoja työntekijän motiiveista vaihtaa työvuoroja. Kokemus oli, että alaiset yrittävät ja yrittävät.  

4: ”viime viikolla viimeeks oli tämmönen tehtävä tai niin ku tapaus, että henkilö tuli mulle 

sanomaan, että joo, että hän haluais siirtää tän vuoron tolle toiselle päivälle. Se oli joku keskiviikon 

vuoro perjantaille, ni mä rupesin kattoo sitä työvuorolistaa ja sitte tää henkilö tokas näin, ett niin, 

ett kun mä jo yritin niin ku mun kollegan kanss vaihtaa, mutt se ei suostunu. Tietysti mull rupes jo 

siinä vaiheessa hälytyskellot jo vähän soimaan, ett täähän on nyt ihan naurettavaa, ett niin ku, että 

yritetään ja yritetään. Sitt mä sanoin näin, ett joo, mutt täytyy ottaa vähän selkoo, että että että 

antaa olla nyt. ”  

 

12: ” Vuosien varrella on tota no joskus joskus on jotain tietysti jostain loman siirrosta, vuoron 

vaihdosta, ku se ei yksinkertaisesti vaan oo mahdollista. Semmosesta voi tulla niin ku tämmönen 

ristiriita, ku tietysti se on tärkeä asia sille ku sitä hakee sitä, että nyt pitää saada toi päivä vapaaks, 

mutta jos siinä ei oo taas tekijää, ni en mä voi taas suostua, että tämmösistä tulee, tulee aina silloin 

tällöin semmosii niin ku ikäviä tilanteita.” 

 

 

Työntekijälle soveltumaton työtehtävä 

Yksi esimies koki haasteelliseksi sen, ettei rekrytointivaiheessa oltu otettu huomioon alaisen 

soveltuvuutta työtehtävään. Esimies piti haasteena sitä, että alaiset ovat ajautuneet tai he joutuvat 

tekemän sellaista työtä, mistä he eivät pidä. Hän koki, että erityisesti asiakaspalvelussa on ihmisiä, 

jotka eivät sinne sovi ja jotka pitäisi saada heti pois kyseisestä työtehtävästä.  

2: ”Ni se on niin ku yks haaste ja oikestaan, jos aatellaan näin, että ett ku ett, no en tiedä onks 

muissa valtion laitoksissa sama juttu... ne on valittu niihin X -hommiin sillä tavalla, ett ei oo otettu 

huomioon sitä sopiiks se ihminen niin kun luonteeltaan siihen työhön... ett se on tietysti se yks 

haaste esimiehenä se, että kun kun on alaisina ihmisiä, jotka on niin ku ajautunu tekemään tai 

joutunu tekee semmosta työtä mistä ne ei tykkää. Niit on aika paljon itse asiassa asiakaspalvelussa 

ihmisiä, jotka mun mielestä ei sovi sinne. Pitäis saada heti pois sieltä.”  

 

 



73 

 

Henkilöstön motivointi ja motivaatio-ongelmiin reagointi  

Yksi esimies piti haasteellisena alaisten motivointia. Erityisesti tilanne, jossa alainen ilmoitti, että 

tietyn tapahtuman jälkeen hänen työmotivaationsa laskee, oli ollut haasteellinen. Tällöin esimies 

joutui tekemään päätöksen puuttuuko hän työntekijän sanomisiin vai ei. Kyseisessä tilanteessa 

esimies oli tehnyt päätöksen olla puuttumatta.  

13: ”No se on se, että saat porukkaa motivoitua sen mitä sä ite pystyt... ni ja sitte kanss semmoset, 

ett jos joku sanoo, että tän jälkeen mun työmotivaatio laskee, ni miten sun pitäis siihen sitte, mitä 

siihen sitte pitäis sanoo? Pitäiskö mun vaan niin ku tällasille, että antaa sen koko asian olla, että 

mut vai pitäiskö siihen rupee heti puuttumaan, että et sä voi näin sanoo. Mun mielestä se on turhaa, 

koska se saattaa olla sen päivän tai tunnin juttu, ett en rupee heti tekee kärpäsestä härkästä.” 

 

 

Työnjohtokäskyn vastustaminen 

Haastatteluaineistosta löysin määrällisesti eniten haasteellisia kokemuksia esimiehen 

substanssiosaamisen riittävyydestä sekä työnjohtokäskyn vastustamisesta. Työpaikalla oli siirrytty 

joustaviin työryhmiin, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että työntekijät joutuivat käytössä olevien 

resurssien puitteissa liikkumaan työpisteestä toiseen. Eri työpisteissä työn sisältö oli erilaista. 

Haastatteluista tuli esille esimiehen ymmärrys työntekijöiden käyttäytymiseen, koska kokemus oli, 

ettei työntekijöillä välttämättä ollut osaamista eri työpisteissä tarvittavaan työhön.  

Työtoiminnan kannalta yksi keskeisimmistä esimiestehtävistä näytti olevan työtehtävien anto.  

Esimiehet kokivat, että työntekijöitä oli vaikea saada tekemään erityisesti sellaisia työtehtäviä, jotka 

eivät olleet heidän perinteisellä toiminta-alueellaan. Kokemus oli, että työtehtäviin mennään 

esimiehen määräyksen mukaan joko nuristen ja maristen ja esimiehen omaa osaamista 

kyseenalaistaen tai sitten kieltäydytään kokonaan työtehtävästä.  Ongelmaksi koettiin 

toimintakulttuuri, jossa esimiehiä ei kunnioiteta ja jossa voidaan toimia esimiehen määräyksen 

vastaisesti.  

4: ”... ku mulle tulee sitte niin sanotusti se ilmotus, ni mä meen siihen huoneeseen  

ja sanon niin ku esimerkiks, että että joku teistä menee nytte tekee tän homman, ku ei oo niin ku  

välii, ett kunhan joku tekee sen, ett sitt sieltä saattaa tulla tämmönen näin niin joo, että mitä sä sitt  

ite teet, ett mee ite tekee se. Ja sitt, ku mää oon sanonu, ett ei, kun joku teistä menee. Mä kerrankin  

kilahdin niin, ett mä sanoin, ett nyt te meette kaikki sinne sitte, että tehkää sitte, ett jokainen lähtee  

sinne nytten. Sitten tuli vaan huutoo perään, ett joo, että osaatkohan sää itekään näit hommii tehdä  

näitä töitä, että kyllä niitä arvostelijoita aika paljon riittää ja ja tota on semmosta tietyn lailla aika  

kärkästäkin sanomista.” 
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6: ”Kyll se kulttuuri pitää olla semmosta, että ei nyt esimiestä tarvitse pelätä, mutta kyllähän nyt 

jonkinlainen kunnioitus täytyy olla. Mutt täältä puuttuu se kunnioitus just kokonaan, ett täällä voi. 

Just just eilen toss työvuorossa ni X soitti mulle ja sanoi, että pyydätkö, että tämä ja tämä menee 

tonne pisteeseen. Mä sanoin tälle, ett sun pitäis lähtee tonne pisteeseen. 

”No miten niin?”  Mä sanoin, ett X soitti. ”No anna se puhelin tänne.”  Soittaa sinne ja sanoi, ett 

kuule, ett mä en lähde yhtään mihinkään täältä, ett pistä joku muu, ett mä en lähde todellakaan 

minnekään, ett morjes ja luuri kiinni.”  
 

13: ”Tota, no... että mistä saadaan, koska tääl ei porukka, ett välttämättä ei oon paras henki täällä 

Y:ssä ni tota henkilöstöllä, ni sitt jos pitää joskus saada... henkilöstöä menemään sinne sinne 

paikkoihin mistä he ei välttämättä halua mennä, ni ne on aika vaikeita tilanteita tai kyllähän se on 

helppo määrätä, että menkää sinne, mutt sitten kun joutuu kuunnella kuiteskin sitte sitä marinaa, 

että miks mun pitää mennä ja sun muuta tota. Mutt ei se tietysti muuta sitä tilannetta mihiskään, 

mutta niin ku kyll mä ymmärrän tietysti henkilöstööki, koska jos heijät niin ku laitetaan semmosiin 

työtehtäviin, missä he eivät niin ku tunne olevansa hyviä, ni tai eivät osaa, ni heidän on vaikee 

mennä semmoseen paikkaan.”  
 

14: “Mutta meillä on vielä sitäkin, että tota mielellään haluttais olla kukin niin ku omassa paikassa, 

ett jos sinut on määrätty tuonne, ni haluaisit olla siellä. Jos sinut on määrätty tonne, niin haluaisit 

olla siellä. Eli se, sitä ei oo vielä oikein ymmärretty, että se työpäivä voi olla hyvinkin liikkuva, ett 

se alkaa tuolta, se menee tonne pisteeseen B ja se voidaan käydä jopa siellä pisteessä C:kin vielä, 

mutta se sitä sitä ei oo saatu myytyä vielä toll porukalle vielä täysin.” 

 

 

Avoimuus esimiesroolissa 

Yksi esimies koki haasteelliseksi sen, ettei esimiestyössä voi olla täysin avoin. Kokemus oli, että 

vaikka esimies itse ajattelisi samalla lailla kuin työntekijät, että kaikki on päin prinkkalaa, hän ei voi 

työnantajan edustajan roolissa olevana sanoa sitä ääneen.  

13: ”... koska sä oot kuiteskin vähän niin ku työnantajan edustaja siinä, ni sä joudut vähän niin kun 

sä et voi rupee ihan niin ku samalla tavalla arvostelemaan niitä työoloja tai työnantajan metodeja 

tai tämmösiä samalla tavalla kuin muut, että pitää olla kuitenkin vähän niin ku työnantajan 

puolella. Ett ne on aika haastavia juttuja. ...joskus voi olla ihan samaa mieltä kuin alaisetkin, ett 

joku asia on ihan päin prinkkalaa...” 

 

 

4.2.2 Esimiesten keskinäisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiestyöhön 

 

Epäselvä roolijako esimiesten kesken 

Tähän kategoriaan luokittelin yhden kokemuksen. Esimies oli kokenut haasteeksi sen, että ylempi 

esimies oli puuttunut sellaiseen toimintaan, jonka alempi esimies katsoi kuuluvan alemmalle 

esimiestasolle.  
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9: ”... kun sen pitäisi tavallaan siirtää niitä esimiestehtäviä aina niin ku meille, ett me niitä 

hoidetaan siitä sitten, ku se on ylempi esimies, niin niin sitt se menee itte ja kaikkee semmosta 

pikkujuttuihin puuttuu. Se on hirveen tota, se on hirveen raskasta esimiehellekki. Siis mä 

henkilökohtaisesti koen tosi raskaaks sen asian, ett mull on ihan ollu siinä vähän stressiä jo, että 

suoraan sanottuna.... Tarkotti varmaan hyvää sille asialle, en mä sitä epäile, että se ajatteli, että ku 

hänen mielestä se ei ehkä toimi tääl se juttu tai nää jutut ei oikeen toimi ja hän voi sitä vähän ehkä 

edesauttaa...” 

 

Yhteisen näkemyksen puuttuminen esimiesten keskuudessa  

Organisaatiomuutoksen jalkauttamiseen liittyen yksi esimies koki haasteelliseksi sen, että 

esimiehillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, toimitaanko vanhan vai uuden toimintamallin mukaan eli 

yhteistä toimintalinjaa ei oltu vielä saavutettu. 

14: ”No kyll se meidän esimiesten tehtävä on niin ku saada se, saada se homma niin ku pelaamaan 

sillai ja ehkä kyll meijän pitäis vaan enemmän niitä (= työntekijöitä toimipisteiden välillä) liikuttaa. 

Kyll se vaan on totuus on mun mielestä näin, ett meilläkin on ehkä voi olla täss esimiesten kesken 

pikkasen eri näkemystä siitä, että toinen tykkäis, ett että meijän pitäis täällä tehdä täällä vanhaan 

malliin ja toinen tykkäis ehkä, että pitäis tehdä toiseen malliin, ett ehkä se meijän yhteinen linja 

pitäis, pitäis löytää sitte.” 

 

Saada alemmat esimiehet puuttumaan  

Esimies, jonka alaisuudessa oli esimiehiä, koki haasteelliseksi sen, että saa alempien esimiesten 

puuttumaan tarvittaessa tapahtumien kulkuun.  

1: ”...ni sitt se pitää puuttua ja se pitää saada niin kun tavalla tai toisella ura kulkemaan siihen 

suuntaan, mihin pitää. Niin tota ne on haasteellisia ja sitte saa myös esimiehille, että sun täytyy nyt 

ottaa se.” 

 

 

4.2.3 Esimiesten ja toimintaympäristön välisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiehen ja 

alaisen välisiin suhteisiin 

 

Resurssipula 

Tähän kategoriaan luokittelin kaksi kokemusta. Haasteena oli se, että kun työntekijöitä oli ollut liian 

vähän tekemässä töitä ja kun olisi pitänyt saada lisäresursseja työn tekemiseen, niin esimiehellä ei 

ollut mistä antaa. Kokemus oli, että resurssipulasta johtuen ihmisiä oli jäänyt sairauslomalle.   
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8: ”... tai sitt on liian vähän porukkaa, ett mä en oo haalinu sitt sinne lisää porukkaa. Niin ku 

tämmösii tilanteita. Sitt on muutama ihminen, ett ei oo tullu, ett on ihan niin ku sairauslomalle 

jääny sitt siihen työpaineen takia sitten. Eli se on niin ku kuvastunu, ett se ois niin ku ollu, mutt ku 

mäkään en voi sitte muuttua sitte. Mutt mä oon kyllä sitt sillä tavalla ymmärtäny, ett se olis niin 

kun. En tiedä onko se sitte, ei se suoraan munkaan, mun syy oo ollu sitte, mutta tota että mutta ku ei 

oo työntekijöitä, ei oo työntekijöitä.” 
 

14: ”No siis sehän on tietysti tää ikuinen ongelma täällä, että varsinkin meillä tässä ja ja sitt 

muutenkin niin tuota tuntuu, ett porukat ei ei aina ymmärrä sitä että oikeesti ei oo mistä antaa... 

Jokainen pyytää, ett hei voit sä laittaa tänne henkilöitä ja kun niitä henkilöitä ei ole mistä antaa ni 

se tietysti tuntuu aivan älyttömän pahalta ja sitte kuitenkin ehkä sitt se ymmärrys ei oo tuolla. Ne 

meinaa no miksei sieltä paikasta A voi antaa tänne näin, ku täällä on todellista kiirettä, vaikka 

todennäköisesti siellä paikassa A on ihan yhtä kiire ku siellä paikassa B.” 

 

 

Työyhteisön henki 

Yksi esimies koki haasteelliseksi sen, että koska työyhteisössä ei ollut paras henki, työntekijät olivat 

suhtautuneet nihkeästi työvuoron jatkoihin ja ylitöihin, vaikka työtarve olisi sitä vaatinut.  

13: ”Tota, no se... että mistä saadaan, koska tääl ei porukka, ett välttämättä ei oo paras henki 

täällä X:ssä, ni tota henkilöstöllä, ni sitt jos pitää joskus saada porukkaa niin ku joskus joustamaan 

työtehtävissä tai jatkamaan vuoroa... ett joskus, jos pitäis saada ylitöihin porukkaa, ni ei 

välttämättä sitte saa mistään ja sitte ku sun pitää itte kuitenkin joku ratkaisu siihen koittaa saada, 

ku on joku semmonen tehtävä, mikä vaatii miehitystä ja sitt jos ei ketään saada, ni sitt se onkin, 

tuottaa aika päänvaivaa.” 

 

Avoimuuden puute: herran pelko 

Tähän kategoriaan luokittelin kaksi kokemusta. Kokemus oli, että selän takaa puhuminen johtui 

siitä, että alaisella ei ole ”pokkaa” sanoa esimiehelle mikä asia tai mitkä asiat häntä häiritsevät 

työpaikalla. Kokemus oli, että tällainen toiminta johtaa siihen, että työntekijät etsivät joukoistaan 

samanmielisiä ihmisiä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että negatiivisuus kasvaa ja asiat paisuvat. 

Lopputuloksena on asetelma, että esimiehet ja työnantaja ovat työntekijän vihollisia.  Kokemus oli 

myös, että kun on esimiesasemassa, työntekijät pitävät esimiestä pomona, mutta samalla kokevat 

herran pelkoa. Kokemus oli, että työntelijät ovat arkoja tuomaan esille omia mielipiteitään, 

esimerkiksi palaverissa, jonka tarkoituksena on keskustella yhteisistä asioista. Tavallista oli se, että 

kun ihmisille annettiin mahdollisuus tuoda omat mielipiteensä esiin, kukaan ei sanonut mitään. 

Kokemus oli, että mielipiteet ilmaistaan keskustelutilaisuuksien jälkeen ja ainoastaan muiden 

työntekijäkavereiden keskuudessa.  
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1: ”Kaikesta löytyy negatiivisuutta - aina, aina löytyy ja sitt se, ett ei oo, ei oo pokkaa sanoa 

suoraan esimiehelle, ett nää asiat mua häiritsee, vaan puhutaan selän takana, liittoudutaan muiden 

kanssa elikkä tota saadaan ympärille sellasia kavereita, että saadaan sitä negatiivisuutta siellä 

kasvatettua ja paisutettua ja sitt siit tulee ihan arkipäivää ja esimiehet ja työnantaja on vihollinen.”  

 

2: ”Nii no, no yks tietysti haaste on se, että ku, ett kun on esimiesasemassa, ni ihmiset ne pitää niin 

ku ihan oikeesti pomona... mutta mut taas sitt taas ihmisillä on semmonen se herran pelko, ett ett 

sitä ei mun mielestä pidä olla, ett töissähän täällä kaikki ollaan, ett tehdään vaan niin ku 

esimiestyötä, tekee jotku ja näin, että just se, että ihmiset niin kun ne on hirveen arkoja tuomaan 

esille omia mielipiteitään... Ne pelkää vissiin, että että ne ne häpäistään, ett nauretaan ähä hei, että 

tommosia ideoita tuot esille ja vaikkei siitä ookaan kysymys, mutt että ihmiset on mun mielestä niin 

ku liian arkoja ikään kuin tavallaan pitämään puoliaan ja sitt ku kysytään, ni miksei sitten sitt 

sanota ja sit ku tilaisuus on loppu, minkä tarkoitus oli kerätä esimerkiks mielipiteitä. No sitt ku sä 

sanot, ett okei, tää palaveri oli tässä ja sitt ku neukkarin ovi käy ja ihmiset lähtee sinne käytävälle, 

ni siellä alkaa turvat käymään kyllä sitte, ett sitt niin ku nii kun kyll kaverien kanss uskalletaan 

puhua ja papattaa ja haukkuu esimiehet ja muuta tai koko organisaation, mutt sillon, kun annetaan 

se tilaisuus tuoda omia esiin, tota ajatuksia esille, ni ni ei sanota mitään. Se on hyvin yleistä.” 

 

Liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten välinen yhteistyö 

Tähän kategoriaan luokittelin kaksi kokemusta. Nämä kokemukset liittojen toiminnasta olivat 

varsin kielteisiä. Liittojen toimintamoraalia kyseenalaistettiin. Kokemus oli, että liitot jahtaavat 

esimiehiä. Ensin työntekijäliittoutumat olivat ottaneet yhteyttä liittojen luottamusmiehiin ja 

luottamusmiehellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä viemään kyseessä olevaa asiaa 

eteenpäin ilman, että hän olisi keskustellut asiasta ensin esimiehen tai toimintayksikön päällikön 

kanssa. Kokemus oli, että liitot toimivat esimiesten selän takana. Kokemus oli, että jos 

työyhteisössä on joku ongelma, niin se pitäisi ensin keskustella paikallisella tasolla, koska asiassa 

voi olla väärinkäsityksiä ja/tai tietämättömyyttä. Liittojen toimintaa kuvattiin ”ehkä suurimmaksi 

ongelmaksi” haastatteluajankohtana kyseisessä toimintayksikössä. 

1: ”Yks mikä ihan hirveesti häiritsee on myös nää meidän liitot. Ne on aivan kamalia. Siis niillä ei 

oo minkään näköstä moraalia tehdä sitä työtä eli ne lähtee sit näitten nää liittoutumat (= 

työntekijäliittoutumat) ottaa yhteyttä näihin liittoihin, ku meill on näit liittoja muutama. Ne sitä 

luottamusmiesraukkaa ensin ahdistelee, ett se on aivan nurkassa siellä ja sitt siellä ei oo mitään 

muuta mahdollisuutta, ku lähtee viemään asiaa eteenpäin keskustelematta sen esimiehen kanssa tai 

päällikön kanssa. Se lähtee niin ku ihan omaa elämää kulkemaan sieltä ja yks kaks huomataan, ett 

siell on joku kahdenkymmenen ihmisen adressi jostakin asiasta, mutt se henkilö (= esimies) ei tiedä 

mitään asiasta. Nää on mun mielestä kaikkein pahimpia. Ne on niin ku kaikkein, miten mä nyt sen 

sanoisin, mun mielestä liitot lähtee ruokkimaan aivan väärälle tielle näitä asioita.... Ett kylhän aina 

pitää keskustella, ett jos joku asia on kahden ihmisen tai yhteisös on joku ongelma, ni sehän pitää 

keskustella. Koska siin voi olla väärinkäsitystä, väärin ymmärrystä, tietämättömyyttä tai ett asiat 

voidaan siinä oikaista, ni ei tarttis lähtee mitään tommosia isoja asioita tekemään. Tää on ihan 

käsittämätöntä. Tää on ehkä suurin ongelma tänä päivänä täällä yleisesti. Tätä pohditaan ihan 

monella, monet esimiehet ihmettelee tätä. Tää on aivan käsittämätöntä.”  
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6: ”Ett nythän tää on vähän vastaavanlainen ajojahti nyt (= liittojen toimesta) A:ta ja B:tä ja vähän 

kaikkii esimiehiä kohtaan, ett tota noin niin surkeeta.” 
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5 Tarinat haasteellisista vuorovaikutustilanteista 

 

 

Sen jälkeen, kun olin tehnyt juonitiivistelmät esimiesten kertomista tarinoista (liite 4), luokittelin 

tarinoiden juonitiivistelmät vielä sen perusteella miten esimiehet asemoivat itsensä suhteessa 

haasteelliseksi koettuun tilanteeseen, eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus hallita 

tilannetta. Aineistosta löytyi neljä eri tyyppisesti asemoitua tarinaluokkaa, jotka nimesin 1. 

Kontrolli itsellä, 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella, 3. Kontrolli itsen ulkopuolella ja 4. 

Kontrollia ei kenelläkään. Näistä luokitteluista muodostui narratiivisen tutkimusaineiston 

raportoinnin perusta (liite 5).  

 

Kävin liitteen 4 mukaiset juonitiivistelmät läpi yhteensä kolmeen kertaan ennen kuin tarinat 

haasteelliseksi koetuista vuorovaikutustilanteista asettuivat lopulliseen asemointien mukaisiin ja 

erikseen nimettyihin tarinaluokkiin. Ensimmäisessä vaiheessa luokittelin juonitiivistelmät 

pääluokkiin ”Kontrolli itsellä”, ”Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella”, ”Kontrolli itsen 

ulkopuolella” ja ”Kontrollia ei kenelläkään”. Toisessa vaiheessa yhdistin samasta asiasta kertovat 

tarinat yhteen luokkaan, jos samasta asiasta kertovia tarinoita oli, ja annoin näille luokille nimet, 

esimerkiksi ”Vamman tuottamisesta kertova tarina” ja ”Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat 

kertomukset”.  Kolmannessa vaiheessa muodostin tarinaluokista vielä yläluokat esimiesten 

tekemien asemointien laadun perusteella ja annoin niille nimet. Esimerkiksi tarinat, joissa kontrolli 

tilanteessa näytti olevan kokonaan esimiehen ulkopuolella, luokittelin kahteen laadultaan erilaiseen 

tarinaluokkaan. Toisessa tarinaluokassa esimies näytti asemoineen itsensä uhrin asemaan ja toisessa 

hän koki, ettei hänellä ollut vaikutusmahdollisuutta tapahtumien kulkuun. Nämä tarinaluokat 

nimesin luokiksi ”Esimies uhrina” ja ”Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta”.  Esimerkiksi 

”Esimies uhrina”-yläluokka sisälsi kaksi erilaista tarinaa, joissa esimies näytti asemoineen itsensä 

uhrin asemaan.  

 

Sisäinen kontrolli tarkoittaa siis sitä, että yksilö kokee, että hän pystyy kontrolloimaan, esim. 

käyttäytymisen, ominaisuuksien tai kykyjen kautta, sitä mitä hänelle tapahtuu (Rotter 1966; 

Rechardt 2005). Tällaisessa asemoinnissa esimies antoi kuvan itsestään aktiivisena, aloitteellisena 

toimijana, jossa tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan itsellä. Nämä kertomukset kuvasivat 

organisaatiomuutosta ja esimiehen tekemän päätöksen kritisointia.  
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Ulkoinen kontrolli tarkoittaa vastaavasti sitä, että esimies kokee, ettei hän itse pysty vaikuttamaan 

siihen, mitä tapahtuu eli että hän on ulkoisten, itsestä riippumattomien voimien armoilla (Rotter 

1966; Rechardt 2005). Tällaisia asemointeja löytyi tutkimusaineistosta kahden tyyppisiä. Toisaalta 

oli kertomuksia haasteellisista tilanteista, joissa kontrolli näytti olevan kokonaan haastateltavan 

ulkopuolella. Kuten edellä totesin, tällaisia kertomuksia olivat ne, joissa haastateltava kuvasi 

tilannetta siten, että hän oli uhrin asemassa tai tilanteessa vailla vaikutusmahdollisuutta. Tällaisia 

kertomuksia olivat kiusaamisesta, vamman tuottamisesta ja työuupumuksesta kertovat tarinat. 

Toisaalta oli kertomuksia haasteellisista tilanteista, joissa kontrolli näytti olevan sekä 

haastateltavalla että hänen ulkopuolellaan. Tällaisissa asemoinneissa tilanteen välitön kontrolli 

näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehen 

ulkopuolella. Tällaisia kertomuksia olivat ne, joissa haastateltava kuvasi tilannetta siten, että hän oli 

tilanteessa aktiivinen, itsealoitteellinen toimija, ulkopuolelta saadun toimeksiannon toteuttaja tai 

toimi yksin omien näkemystensä kanssa eli ikään kuin olisi taistellut tuulimyllyjä vastaan. 

Aktiivisen toimijan ja toimeksiannon toteuttajan erona oli, että aktiivinen toimija näytti toimineen 

tilanteessa täysin oma-aloitteisesti tilanteen kokonaiskontrollin ollen itsen ulkopuolella, kun taas 

toimeksiannon toteuttaja toteutti joltain toiselta saatua toimeksiantoa ollen tilanteessa itse kuitenkin 

aktiivinen. Tähän kategoriaan, jossa kontrolli oli tilanteessa esimiehellä itsellä, mutta tapahtuman 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehen ulkopuolella, nimesin työntekijän käyttäytymisestä, 

henkilövalinnasta, työntekijän toimintaan puuttumisesta, työnjohtokäskyn vastustamisesta ja 

epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertovat tarinat.  

 

Tutkimusaineistossa oli myös yksi tarina, jossa haastateltava kertoi työntekijästä, johon kukaan ei 

ollut saanut minkäänlaista kontrollia. Tällaisessa asemoinnissa haastateltava kuvasi tapahtumia 

ikään kuin hän olisi ollut tilanteessa avuton sivustakatsoja. Tällaisen asemoinnin luokittelin omaksi 

luokakseen ”Kontrollia ei kenelläkään”. Narratiivisen aineiston luokitus muodostui kontrollin 

suhteen (suluissa luokkaan kuuluvien kertomusten määrä) siis seuraavan taulukon (taulukko 3) 

mukaisesti. 
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Taulukko 3. Narratiivisen aineiston luokittelu haasteelliseksi koetussa vuorovaikutustilanteessa 

havaitun kontrollin mukaan 

Havaittu kontrolli 

haasteelliseksi koetussa 

vuorovaikutus-

tilanteessa 

Esimiehen toiminta 

haasteelliseksi koetussa 

tilanteessa 

Tarinaluokka 

1. Kontrolli itsellä  

(ks. luku 5.1) 

 

1. Esimies aktiivinen 

toimija 

 

 

 Organisaatiomuutoksesta 

kertovat tarinat (3 

kertomusta) 

 Esimiehen päätöksen 

kritisointia koskevat 

kertomukset (2 kertomusta) 

2. Kontrolli sekä itsellä 

että itsen ulkopuolella  

(ks. luku 5.2) 

 

 

1. Esimies aktiivinen 

toimija 

 

2. Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esimies tuulimyllyjä 

vastaan taistelija 

 Työntekijän 

käyttäytymisestä kertovat 

tarinat (2 kertomusta) 

 Henkilövalintaa koskeva 

kertomus (1 kertomus) 

 Työntekijän toimintaan 

puuttumisesta kertovat 

tarinat (poissaolot = 4 

kertomusta, virkavaatetus = 

1 kertomus) 

 Työnjohtokäskyn 

vastustamisesta kertova 

tarina (1 tarina) 

 Epäyhtenäisestä 

johtamisketjusta kertova 

tarina (1 kertomus) 

3. Kontrolli itsen 

ulkopuolella 

(ks. luku 5.3) 

 

 

1. Esimies uhrina 

 

 

 

2. Esimies vailla 

vaikutusmahdollisuutta 

 Kiusaamisesta kertova tarina 

(1 kertomus) 

 Vamman tuottamisesta 

kertova tarina (1 kertomus) 

 

 Työuupumuksesta kertova 

tarina (1 kertomus) 

4. Kontrollia ei 

kenelläkään 

(ks. luku 5.4) 

1. Esimies avuton 

sivustakatsoja 

 Kukaan ei saa otetta -tarina 

(1 kertomus) 
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Seuraavaksi kirjoitin narratiivisen aineiston tulokset luokittain käyttäen tapahtumarakenteen 

variaatioista tehtyä listaa, juonitiivistelmiä ja osin alkuperäistä aineistoa. Lainatut esimerkit 

tulososassa ovat alkuperäisistä tarinoista. Tulkinnoissa ja tuloksia kirjoitettaessa olen ottanut 

huomioon kussakin alaluokassa olevien tarinoiden variaatiot. 

 

 
Tarinoiden sisältäminen kausaaliattribuutioiden nimeäminen sisäiseksi tai ulkoiseksi attribuutioksi 

ei ollut yksiselitteistä. Ohjenuoranani pidin sitä, että sisäisessä kausaaliattribuutiossa syy 

attribuoidaan alaisen persoonaan; ominaisuuteen tai toimintaan ja että ulkoisessa 

kausaaliattribuutiossa syy attribuoidaan työympäristöön, toimintajärjestelmään tai alaisen 

tilanteeseen (ei alaisen persoonaan: ominaisuuteen tai toimintaan). Tarinoiden juonitiivistelmät 

löytyvät liitteestä 4. Kontrollin perusteella luokitellut juonitiivistelmät löytyvät liitteestä 5. Esittelen 

seuraavaksi tarinat luokittain.  

  

5.1 Kontrolli itsellä 

 

Esimiesten haasteelliseksi kokemiin tilanteisiin, jossa sekä tilanteen välitön- että tilanteen 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, luokittelin viisi kertomusta. Näistä tarinoista 

kolme kertoi organisaatiomuutoksesta (tarinat 3:2, 4:1 ja 4:4) ja kaksi esimiehen tekemän päätöksen 

kritisoinnista (tarinat 9 ja 11:2). Näissä tarinoissa esimies näytti toimineen aktiivisesti ja 

aloitteellisesti. Esittelen seuraavassa nämä tarinat. 

 

 

Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat  

  

 

Tähän ryhmään kuului kolme tarinaa (3:2, 4:1 ja 4:4). Näitä kertomuksia yhdistävänä tekijänä oli 

organisaatiomuutos, johon liittyi toimialueen kattavien ryhmien perustaminen. Toimialueen 

kattavien ryhmien perustaminen tarkoitti käytännössä sitä, että kyseiset ryhmät siirtyvät työpisteestä 

toiseen sen perusteella missä työvoimaa tarvitaan. Ennen organisaatiomuutosta jokaisella 

työntekijälle oli määrätty yksi työpiste, jossa henkilö työskenteli.  

4:1 ”No se, ett ku meille tuli tää organisaatiomuutos ni... Se tarkottaa sitä, että yks porukka liikkuu 

ja tekee töitä siellä missä tarvitaan ja näin. Ennen meillä oli ihan selvät niin sanotusti 

hiekkalaatikkojen rajat elikkä y:n henkilökunta teki vain pelkästään y:ssä töitä. Se oli heidän 

maailmansa. Z-henkilökunta teki vaan siellä z:ssa... Ja me oltiin hyvin hyvin lokeroituneita, mutta 

nytten tät päivää tätä nykyaikaa. Mä ymmärrän sen, ett kaikki virrat ja kaikki tämmöset liikkuu eri 
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lailla. On pakko reagoida. Mä oon yrittäny sanoo niille, ett meijän on pakko elää tätä elämää. Me 

ei voida ajatella sitä, ett me ollaan kakskyt vuotta tehty tällä lailla, ett jotain muutosta täytyy 

tulla...” 

 

Yhteistä näille kolmelle organisaatiomuutoksesta kertovalle tarinalle oli se, että alainen ei ollut 

toiminut uuden toimintamallin edellyttämällä tavalla, jolloin esimies oli puuttunut asiaan. Yhdessä 

tarinassa (3:2) alainen ei ollut kokenut, että hänen toimintansa olisi ollut ristiriidassa uuden 

toimintamallin kanssa, eikä tunnistanut sitä miten hänen toimintansa oli koettu vaikuttaneen muihin 

ihmisiin yhtenäisen toimintamallin ontuessa. Kaksi näistä organisaatiomuutoksesta kertovasta 

tarinoista (4:1 ja 4:4) liittyi puolestaan siihen millä tavoin alaiset reagoivat tehtyyn 

organisaatiomuutokseen.  

 

3:2 ”jos ihminen on siinä tehtävässä, joka kuuluis ni, ni ne ei voi olla niin kuin, vaan pitäis oma- 

aloitteisesti edistää niitä eikä lähtee niin ku toiseen suuntaan niin kun jonkun oman näkemyksen  

mukaan. Ni ni tota, ett sitt aina tulee tän tyyppisiä asioita, jotka joita pitää sitt niin ku käydä käydä  

niin kun pala palalta läpi ja ja ja muuta, ni ne on ainakin semmosia, jos ajattelee niin kun 

esimiesten välisissä asioissa, mitkä on sillai haastavia, koska sill on iso vaikutus siihen 

henkilöstöön ja siihen toimintaan ja siihen miten ihmiset niin ku ajattelee, että että tota ett 

minkälaisii muutoksii on tulossa ja mihin pitää valmistautua, mihin kouluttautua, ni tavallaan se 

antaa niin ku helposti väärän kuvan sitte... Ni ne on ollu niin ku hirveen haastavia sitten niin kun 

saada se sitte nimenomaan sellasessa tilanteessa, ku se henkilö on itte sitä mieltä, ett hän on vallan 

mainiosti ja hyvin hoitanu tän tehtävänsä ja ja on on semmonen henkilökohtainen tyyli ni, tavallaan 

sen, ett miten miten saat ne yhdistettyä, ett että tavallaan, ett ihmisen persoonallisuus ja se oma 

tapa toimia kuitenkin johtais siihen samaan tavoitteeseen...”  

 

 

4:1 ”No se, ett ku meille tuli tää organisaatiomuutos ni...” 

 

4:4 ”... siis mä tiedän sen, ett ku nää on niin muutosvastaisia tähän koko meijän tähän  

koko organisaatiojuttuun, ni se kertoo vähän siitä, ett ku niitten pitää vaan niin ku hanttiin pistää, 

ett ne näyttää mieltänsä.” 

 

 

Raportin helpomman luettavuuden vuoksi esittelen ensin tarinan 3:2, joka kertoo henkilöstä, jonka 

toiminnan esimies oli kokenut olevan ristiriidassa organisaatiomuutoksessa vaaditun uuden 

toimintamallin kanssa. Tämän jälkeen esittelen tarinat 4:1 ja 4:4, jotka kertovat siitä miten alaiset 

olivat reagoineet tehtyyn organisaatiomuutokseen. 
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Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Yhtenäisen toimintamallin ontumiseen viittaavassa tarinassa (3:2) esimiehen puuttuminen alaisen 

toimintaan tapahtui siten, että esimies otti asian puheeksi kehityskeskustelussa. Alaisen 

henkilökohtaisia suorituspisteitä laskettiin määräajaksi ja hänelle tehtiin kehityssuunnitelma, jonka 

toteutumista esimies seurasi. Esimies tuli näin tiiviimmin toimintaan ja sen seuraamiseen mukaan.  

 

3:2 ”... että ollaan niin ku ikään ku tavallaan pisteitä jouduttu sitte lopulta niin ku hetkellisesti, ett 

nyt pitää tehdä kehittymissuunnitelma, ett noita asioita sun pitää parantaa ja miettiä sitte ja lähteä  

ajamaan... No, no sanotaan ett tota ett ihan sitte heti heti siinä sitte muutaman päivän kuluttuu, ni 

ku me puhuttiin siitä raportoinnista ja siitä, siitä tavallaan, että että pitää niin kun enemmän niin 

kun myöskin siit samasta tilanteesta, ett mitä pitää niin kun, ett ollaan nyt sitt tiiviimmin 

yhteistyössä ja ja katotaan niitä ja niitä tavallaan, että se raportointi tulee siitä asiasta, ett mun 

täytyy niin ku ja mä haluun niin ku tavallaan olla tiiviimmin nyt siinä mukana...”  

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

 

Yhtenäisen toimintamallin ontumiseen viittaavassa tarinassa (3:2) esimies ja hänen alaisensa olivat 

luoneet erilaisia toimintamalleja tukemaan uutta toimintamallia. Esimies oli myös pyytänyt 

konsultaatioapua koko työyhteisöä varten toiminta-alueelta. Tällöin oli suunniteltu, että alueen 

päällikkö ja hallintopäällikkö pitävät muutoksista koskevan infotilaisuuden toimintayksikön 

henkilöstölle.  

 

3:2 ”Me luotiin sinne semmosia sitte yhdessä tämmösiä malleja sitte, että ett semmosta 

työryhmätyöskentelyy, missä missä tota käytiin jotain tiettyä asiaa läpi ja ja sitte, että niin ku 

laadittiin tämmönen tota, missä ett missä henkilöstö on töissä, ku ne on päivätöissä, ett  

myöskin henkilöstö itse näkee sen sen tota, että ett kuka on niin ku, ett kuinka monta henkilöö on  

töissä milloinkin ja muuta, ett vähän semmosta ennustettavuutta, ett tiedetään kuka on lomalla ja  

kuka on, että ihan tämmönen rautalankaversio, ett siit on niin kun ni, ett se auttaa sitä esimiestä  

itsekin niin kun suunnittelemaan ja kattomaan, että että tota, ett mites tää asia onkaan, ett semmosii  

työkaluja me otettiin tossa käyttöön käyttöön sitte ja tämmösen palautekuvion ni niin tota, ett ku tuli  

erilaisia palautteita, ni miten niihin vastataan ja mikä on, ett hyvin niin ku sillai, ett miten mä  

sanoisin, niin ku piti sitte keskittyä itekin sitte siihen tiettyyn asiaan, että se alkaa menemään. 

... mutta mä sanoin, ett meidän on pakko tehdä näin ja käytiin sitte aluetasollakin sitä tossa 

konsultaatiota ja muuta ja ihan perustelut, ett mä sanoin, ett meidän on pakko tehdä näin, jotta me 

pärjätään täällä... Ja nyt meil on tota tästä tota sovittu muun muassa, että ett nyt loppuvuonna vielä 

joulukuun puolella pidetään tämmöstä niin ku koko henkilöstölle, ett saatais tota alueen päällikkö 

ja ja sitte tota hallinnon, hallintopäällikkö ja sitte... kertomaan näistä näistä.”  
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Esimiehen tuntemukset: 

 

 

Tässä yhtenäisen toimintamallin ontumiseen liittyvässä tarinassa (3:2) esimies oli pitänyt syntynyttä 

tilannetta opettavaisena ja haasteellisena sen miten hän pystyi kuvaamaan syntyneen tilanteen 

kyseiselle henkilölle.  

 

3:2 ”... että tota ne on ollu hirveen sellasii myöskin sellaisii opettavia ja ja semmosia niin ku 

haastavia tilanteita sitte niin kun, ett miten sä pystyt kuvaamaan sen niin ku sille henkilölle... ett niis 

oppii kyll hirveesti ja ja aina seuraavaa kertaa sitte, niin ku semmosta kokemusta ja muuta, ett 

minkälaisia asian olis viel voinu tehdä niin kun, mihin ois voinu panostaa vähän enemmän tai miten 

se olisi ollu niin kun ehkä vielä parempi esitellä se asia ja kelle ois pitäny, ois viel kannattanu 

myöskin niin ku sitte huomata ilmottaa siitä ja ja tota ja ottaa joku joku kolmas tai neljäs 

näkökulma siihen vielä sitte, ett myöskin mukaan ja ja muuta, niin niin tota ne on ollu sillai hirveen 

opettavia.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

 

Tässä tarinassa (3:2) esimies arveli tapahtuman syyksi sen, että ihmisillä oli eri näkemyksiä 

asioiden hoitamistavasta ja siitä mikä on esimiehen tehtävä. Tässä tarinassa esimies kertoi, että 

alainen oli itse sitä mieltä, ett hän oli vallan mainiosti ja hyvin hoitanut tehtävänsä, mutta esimies 

oli asiasta eri mieltä. Tästä syystä tulkitsin niin, että alaiselle itselleen oli jäänyt epäselväksi mitä 

esimies häneltä oli odottanut. Tämän kausaaliattribuution luokittelin sekä sisäiseksi eli alaisen 

toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi, työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi, koska 

alaiselle itselleen näytti jääneen epäselväksi mitä häneltä oli odotettu.    

 

3:2 ”No sanoisin, ett tietysti se tota voi johtuu ehkä tietysti siitä, että että tota ihmisil on, niin ku 

täss tilantees mä uskon ett ihmisillä on erilainen näkemys niin kun tavallaan asioiden 

hoitamistavasta tai asioiden niin kun ett, niin kun, niin kun miten mä sanoisin, ett ett mikä, ett jos 

me ajatellaan esimiestyötä ja mikä on siinä se, ett mikä on sen esimiehen tehtävä, oma toimenkuva 

on, ett mitä ollaan niin ku tekemässä... On hyvä aina muistaa, ett kuka maksaa palkan ni ni, ett 

oikeesti, jos meill on joku linjaus, joss me ollaan vuosittaisissa tulostavoitesopimuksissa lähdetty 

niihin toimintoihin, ett okei, tää on se tavoite ja ja sitt on viel yleiset linjaukset ja arvot, ni meidän 

pitää niitä noudattaa aina, ja totta kai meidän täytyy niitä soveltaa aina niitä tähän ympäristöön...” 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

 

Tässä tarinassa esimies kertoi, että hän oli keskustellut haasteelliseksi kokemastaan tilanteista oman 

esimiehensä kanssa.  Kuten edellä kerroin, esimies oli myös pyytänyt konsultaatioapua koko 

työyhteisöä varten toiminta-alueelta ja oli sen johdosta oli suunniteltu, että alueen päällikkö ja 
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hallintopäällikkö tulevat pitämään muutoksia koskevan infotilaisuuden kyseisen toimintayksikön 

henkilöstölle. 

 

3:2 ”Tota joo kyll mää oon omalle esimiehelle ni myöskin aika paljon niin ku käyn läpi niitä niitä  

asioita ja muita että tota ja käydään läpi niitä ratkaisuehdotuksia ja muuta, ett se on niin kun must  

oikestaan niin ku mitä täss aikasemmin ei oo ollu niin hirveesti puhettakaan, ni ni tota ni useamman  

kerran viikossa me soitellaan ja jutellaan ja käydään läpi. ... Ja nyt meil on tota tästä tota sovittu 

muun muassa, että ett nyt loppuvuonna vielä joulukuun puolella pidetään tämmöstä niin ku koko 

henkilöstölle, ett saatais tota alueen päällikkö ja ja sitte tota hallinnon, hallintopäällikkö ja sitte... 

kertomaan näistä näistä.”  

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

 

Tässä yhtenäisen toimintamallin ontumiseen liittyvässä tarinassa (3:2) esimies esitti haasteelliseen 

tilanteeseen työkaluksi sähköistä alustaa, joka olisi tarkoitettu esimiehille ja jonne esimiehet 

voisivat kerätä esimerkkitapauksia ja niiden ratkaisuja. Näitä esimerkkitapauksia esimiehet voisivat 

hyödyntää omassa esimiestyössään.  

 

3:2 ”... ett ois tämmönen esimiesten verkosto, jossa vois keskustella ja muuta ja tota jotain tiettyjä... 

Toimintaympäristötkin poikkeaa aika paljon toisistaan, että ett sitt ku ne asiat tulee, ni se voi olla 

just joku tietty akuutti semmonen, ett enempi mä näkisin niinpäin, että että tota, ett sitte tota, kun 

näitä tapauksia tulee, ni ni me saatais ne niin kun semmosella perustasolla kirjattua ylös ja vietyyn 

sitte johonkin järjestelmään niin kun niin kun, ett kerätään niitä esimerkkejä ja mikä siinä olisi ollu 

se ratkaisu, ett niitä olisi ikään kuin käytännön caseja sitte luettavina eri tyyppisistä myös niitä niitä 

ikään kuin esimiehet vois lukee...” 

 

Lopputulos 

 

Tässä tarinassa (3:2), jossa esimies koki, ettei alainen ollut toiminut uuden toimintamallin 

mukaisesti, esimies seurasi alaisen toimintaa vielä haastatteluhetkellä. Tilanne oli siis vielä siltä 

osin avoin. Esimies kertoi, että alainen oli jälkeenpäin antanut hänelle positiivista palautetta hänen 

tekemästään ratkaisusta, mikä tuntui esimiehestä hyvältä.   

 

3:2 ”... että ollaan niin ku ikään ku tavallaan pisteitä jouduttu sitte lopulta niin ku hetkellisesti, ett 

nyt pitää tehdä kehittymissuunnitelma, ett noita asioita sun pitää parantaa ja miettiä sitte ja lähteä  

ajamaan... Nyt jälkeenpäin sitt on tietysti kuulunu, että joo että vaikka hän olikin eri mieltä, ni se oli 

kyllä ihan oikee ratkaisu ja muuta, ett se tietty sillä tavalla niin kun ihan mukava kuulla...”  

 

 

 



87 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Kahdessa organisaatiomuutoksesta kertovassa tarinassa (4:1 ja 4:4) esimiehen puuttuminen alaisen 

toimintaan oli liittynyt siihen, että alainen ei ollut siinä toimipisteessä tai ei suostunut menemään 

siihen toimipisteeseen, johon hänet oli määrätty. Puuttuminen oli tapahtunut joko puhelimitse tai 

kasvokkain, jolloin esimies oli määrännyt alaisen menemään sinne minne oli tarkoituskin. 

Molemmissa tarinoissa tapahtumat olivat johtaneet palaveriin, jossa tapahtunutta oli käsitelty.  

Toisessa näistä tarinoista (4:1), jossa alainen ei ollut suostunut menemään hänelle määrättyyn 

toimipisteeseen, alainen oli reagoinut esimiehen puuttumiseen siten, että hän oli uhannut esimiestä 

yhteydenotolla liittoon. Tällöin esimies oli soittanut itse ensin liittoon asiasta ja kutsunut sen 

jälkeen alaisen palaveriin.  

 

4:1 ” Edelleen vielä tähän työntekijään, ketä mä soittelin hänen peräänsä, niin tota hän  

otti nokkiinsa siitä, kun mä ilmoitin hänelle, että hänen työpisteensä on nyt siellä ja sen pitää kipin  

kipin mennä sinne niin ku tekemään töitä, ett se ei saa haahuilla täällä missä vaan, ni sitten hän   

tokas vaan jaha selvä. No sitten ei menny, ku joku viis minuuttii, ni hän soittaa mulle ja sanoo, ett  

joo, ett mun lakimies ottaa sitt suhun yhteyttä ja mä soitin jo liittoon. Mä olin ihan niin ku, ett mitä  

nyt. Joo, ett se on nyt näin, ett kato. Mä sanoin, ett no selvä, mutta tota ennen ku sä menet, ni sitt  

tulet kyllä käymään täällä mun toimistossa, ett mä haluun keskustella sun kanssa niin ku paremmin,  

ett ku näin nyt vaan puhelimessa. Ja sillä aikaa mä ite soitin sinne liittoon, ku mä tiesin kenelle hän  

oli soittanu, ni se juttu oli ihan erilainen, mutta tota siitähän sitt pidettiin ihan tämmönen. Mä 

pyysin oman esimieheni sitt siihen mukaan, ett me pidettiin siitä heti välittömästi palaveri...”  

 

 

Toisessa tarinassa (4:4), jossa alainen ei ollut suostunut menemään hänelle määrättyyn 

toimipisteeseen, alainen oli kieltäytynyt toteuttamasta esimiehen käskyä ja rekrytoinut itse toisen 

työntekijän suorittamaan esimiehen hänelle määräämää tehtävää. Esimies ei ollut suostunut 

kyseiseen järjestelyyn kertoen, että alaisen osalta työpäivä tuli päättymään siihen, jos hän ei suorita 

hänelle osoitettua työtehtävää. Tässä tarinassa syyksi toimintaansa alainen oli kertonut sen, että 

”häntä vituttaa”. 

 

4:4 ”Sitt se rupes. Oli vähän aikaa hiljaa ja sitt se ilmotti, ett mä soitin tolle toiselle kollegalle, ett 

se menee ja tekee sen. Mä sanoin, ett nyt on semmonen juttu, että koska mä oon sinut siihen 

määränny, ni sitä ei tee kukaan muu kuin sinä, että lähdetkö sinä vai kieltäydytkö sinä. No hän 

miettii vähän aikaa. No sitt onneks oli toinen esimies paikalla, kollega tosta noin niin mä sanoin, ett 

nyt otetaan sitte heti tämä niin sanotusti tuolille tähän näin ja mä sitt sanoin hänelle, ett sull on nyt 

hetki aikaa miettiä, että lähdetkö sinä sinne P:hen vai kieltäydytkö, että mä laitan sulta sitte tunnit 

poikki, että saat sitte lähteä kotiin suoraan, jos sun työpanostas ei tältä päivältä enää sitte tarvita. 
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Mä sanoin, ett mieti nyt tarkkaan, ett tästä tulee sitte perästä kuulumaan aivan varmasti. No sitt hän 

sano syyks joo hän sano, ku mä kysyin, ett minkä takia. Ku häntä vituttaa. Ni mä sanoin, että yritin 

nyt tietysti, ett mikä. No kaikki vaan, ett hän ei sitä pystyny erittelemään sen enempää.” 

 

  

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

 

Näissä tarinoissa (4:1 ja 4:4), joissa alainen ei ollut siinä toimipisteessä tai ei suostunut menemään 

siihen toimipisteeseen, johon hänet oli määrätty, toimenpiteet työpaikalla olivat rajoittuneet 

pidettyyn palaveriin, jossa tapahtunutta käsiteltiin. Palavereissa olivat läsnä asianomainen alainen, 

esimies ja muita esimiehiä. 

  

Esimiehen tuntemukset: 

 

 

Näissä tarinoissa (4:1 ja 4:4) esimies koki, että huonon työilmapiirin välttämiseksi asiat on hyvä 

käsitellä heti niin, ettei itseä jälkeenpäin harmita. Aina syntyneet tilanteet eivät tuntuneet mukavilta. 

Esimiehen toiveena oli, että työpäivän päättyessä kaikilla olisi ollut hyvä mieli. 

 

4:1 ”... niin ku ett mä tykkään, ett ne asiat niin ku heti puretaan, koska mua itteeni jää sitt 

harmittaa, jos mä lähden kotiin ja se asia jää jotenkin kesken.” 

 

4:4 ” aika paljon siellä joutu tämmöstä käyttämään niin ku taitoa niin ku ihmistuntemuksen ja 

psykologiaa ja kaikkea mitä ikinä vaan voi ymmärtää sitte kielitaidosta puhmattakaan. Mutta mulle 

sitten aika paljon kyllä on vastaavasti tää esimiestyö tässä näin, että näitä haasteita, kun tulee niin 

ku sanotaan, että joka vuorossa on jotain, että että eihän se aina kaikki tunnu kivalta. Mutt mä aina 

toivoisin, ett ku me lähetään täältä töistä, ett kaikilla ois niin ku hyvä ja reipas mieli, ettei 

kenelläkään olis sitten paha mieli sitte, että.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

 

Kuten aiemmin totesin, näissä tarinoissa esimies kertoi, että toiminnan syynä oli 

organisaatiomuutos, jota vastustetaan. Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin henkilön ulkoiseksi 

attribuutioksi eli esimies näki tapahtumien syyn olevan muuttuneessa 

työympäristössä/toimintajärjestelmässä.  

  

4:1 ”No se, ett ku meille tuli tää organisaatiomuutos ni...” 
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4:4 ”...ett ku niitten pitää vaan niin ku hanttiin pistää, ett ne näyttää mieltänsä (= 

organisaatiomuutosta vastaan), mutta mutta tota noin niin niin yhtenä esimerkkinä voisin kertoa 

sellasen elikä mä määräsin henkilön tekemään tällasen...” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Esimies oli keskustellut haasteelliseksi kokemistaan tilanteista kollegoidensa ja oman esimiehensä 

kanssa. Esimies koki, että hänellä itsellään on hyvät esimiehet. Edellä mainittujen keskustelujen 

lisäksi esimies mainitsi organisaation tueksi myös organisaation oman esimieskoulutuksen sekä 

viraston tarjoaman tuen kyseisen toimintayksikön esimiehille, mitä esimies piti erittäin hyvänä 

asiana. 

 

4:1 ”... että ett mull on itellä hirveen hyvät esimiehet... ja tota noin niin, mä pystyn niille puhumaan 

heti ja ja tota noin niin ja ja sitt se, että ett justiin useesti se niin sanottu ensiapulaastari on siihen 

se, että kun tulee vuoronvaihto, ni sille tulevalle (= vuoroesimiehelle) sitt tilittää ne päivän 

tapahtumat ja purkaa sen sydämensä niin ku ja sitt, ett puhutaan niin ku kahestaan ja sitt se mikä 

meill on niin ku tosi hyvä nytte tän meidän uuden esimiehen, A:n, tota noin niin tämmösessä uutena 

juttuna on se, että mitä me ollaan itekki toivottu, niin meillä on aika ajoin semmonen, ett me 

istutaan alas kaikki esimiehet. Meille tehdään semmonen tilaisuus, ett todellakin me päästään 

kaikki yhdessä ja sitt me käsitellään tietenkin sellasia asioita mitä niin ku on etukäteen...” 

 

4:4 ”Tota, joo A siis niin ku tukee ihan niin ku täysillä tätä hommaa, että se on niin ku aivan ihana,  

ett se on niin ku heti mukana tässä hommassa ja se, että mä itse sitten, kun mä pääsin tähän  

tehtävään sillon, ku tää alko tää..., ni mä hakeuduin heti esimieskoulutukseen..., koska mä ajattelin, 

ett mä saan sieltä sanotaan, ett repullisen eväitä matkaan tälle, toivottavasti pitkällekin uralle, 

mutta... nytte kuulin sitte, että ensi viikolla jo niin sanotusti meitä alkaa laitos tukemaan elikä me 

saadaan nyt tämmöstä sanotaan, ett ensiapua niin ku, että aletaan täs me jo ollaan sanotaan, ett 

ehkä laitos on jo huomannu, ett kuinka paljon meillä on tehtäviä ja kuinka paljon on kaikkea 

tapahtunu tässä X:ssä niin kun pientä tämmöstä, niin tota noin niin, nytten tuli viestiä, että ett meitä 

esimiehiä aletaan tukemaan ja mun mielestä se tuntu niin ku ihan älyttömän hyvältä, että niin ku 

että ett niin ku laitos on kiinnostunu myös meidän hyvinvoinnista ja meidän jaksamisesta, että että 

se on semmonen mikä, odotan sitä ensi viikkoa ihan todella niin ku innolla, ett mitä sillä sitte, että 

että kuulemma joku vielä on tulossa joku toinenkin juttu mikä esimiestyön jaksamiseen on 

tämmönen. Ne on jostain vetäny jotkut rahat, ett tota ne haluaa panostaa siihen, että täällä tää 

homma toimis ja pyöris sitte.” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tarinoissa, jotka liittyivät siihen, ettei alainen ollut tai ollut mennyt määrättyyn toimipisteeseen, 

esimies esitti kyseisten haasteellisten tilanteiden työkaluksi yhteisiä kokouksia ja 

pelisääntökeskusteluja.  

 



90 

 

4:1 ja 4:4 ”Mä puhuin aikasemmin siitä näistä meidän esimiesten kokouksista ja näistä linjauksista 

elikä ne on semmosia työkaluja ja meill on sitte ne työkalut käsissä silleen, että tiedtään mihin, 

mihin työkaluun tartutaan missäkin tilanteessa, että että tota sen on mun mielestä semmonen, että 

mun mielestä tää koko elämä on yhtä koulua elikkä kouluttautumista, ni ni samalla lailla sitte 

näistä säännöistä puhuminen ja niitten noudattaminen niin ku ja sillä lailla mä luulen, että kyll se 

siit menee eteenpäin.” 

 

Lopputulos 

 

Tarinoissa 4:1 ja 4:4, joissa alainen ei ollut tai ei ollut mennyt määrättyyn toimipisteeseen, 

haasteellinen tilanne oli päättynyt siihen, että asiasta oli keskusteltu. Tarinassa 4:4 esimies kertoi, 

että alainen oli keskustelun jälkeen mennyt hänelle alun perin määrättyyn toimipisteeseen. Sen 

sijaan tarinasta 4:1 tämä ei suoraan käynyt ilmi, vaikkakin niin siitä oli tulkittavissa (katso edellä 

kohta Tapahtumien sisältö). Tarinassa (4:4), jossa alainen oli kieltäytynyt menemästä hänelle 

määrättyyn toimipisteeseen, esimies kertoi, että alainen oli jälkeenpäin antanut hänelle 

tapahtuneesta positiivista palautetta.  

 

4:4 ”No sitt hetken kuluttua mä uudestaan kyselin sitte istuttiin siin toisaan ja ett no hän lähtee. Mä 

sanoin, ett no hyvä. Ni sitt se oli aivan ihana, sitt meni muutama päivä. Me tavattiin käytävällä, ni 

se huus jo pitkältä, ett M hei, mulla on tänään hyvä päivä. Mua ei vituta ollenkaan. (Naurua) Must 

se oli niin ihana. Mä sanoin, ett no hyvä, ni sitt mä tiedän. Sitt se sano näin, että niin hän antoi 

mulle sitte palautetta, että joo, että sä oot kyllä siinä mielessä kiva, että sä sanot suoraan, muttei se 

sillä lailla niin ku tunnu pahalta sitt kuitenkaan.” 

 

 

Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat kertomukset  

 

 

Nämä tarinat (9 ja 11:2) kertoivat esimiehen tekemästä päätöksestä, jotka koskivat työtoimintaa ja 

joihin työntekijä ei ollut tyytyväinen. Kummassakin tilanteessa kyse oli asiakkaaseen kohdistuvasta 

päätöksestä. Toisessa tarinassa (9) yksi tilanteessa ollut työntekijä oli ollut tyytymätön esimiehen 

ratkaisuun ja toisessa tarinassa (11:2) tilanteeseen kuulumaton alainen oli kritisoinut esimiehen 

tekemää päätöstä.   

 

9 ” Mä tosi harvoin riitelen ihmisten kanssa tai siis niin kun en mää siinäkään riidelly, mutta se se 

se oli tosi vihanen siitä, koska mä en tenhy hänen mukaan, hänen mielensä mukaista päätöstä. Se 

oli todella vihanen siitä ja tota, ett se jäi niin ku mieleen silleen että se tuntui vähän pikkumaiselta 

edes puhua tommosta, mutt jotenkin se vaan jäi mulle mieleen.” 
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11:2 ” Sitt ni on, toinen tilanne tulee mieleen vähän vastaavanlainen tästä tietyistä mun päätöksistä 

mitä olin tehnyt.  Olin, tää oli kuitenkin tämmönen pikainen tilanne, että siinä piti pikaisesti 

päättää, että ... että kyselin porukalta, että mitä ne on mieltä. Siin oli kolme henkilöä 

muistaakseni..., ni kaksi oli sitä mieltä, että heijän mielestä ei tarvitse... Sitt yks oli, että tuota se 

pitäis... Tein päätöksen sitte siltä pohjalta...” 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Molemmissa tarinoissa esimiehen toimintaa kritisoineella alaisella kerrottiin olevan vastaavia 

ongelmia muiden esimiesten kanssa. Toisessa tarinassa esimies ei ollut tehnyt alaisen haluamaa 

päätöstä, koska näyttöä ei esimiehen mielestä ollut riittävästi alaisen haluamalle toiminnalle. Tällöin 

alainen oli suuttunut ja alkanut huutaa. Esimies kuvasi alaista hyväksi työntekijäksi, joka ei ollut 

tahtonut millään sopeutua (= noudattamaan esimiehen tekemää päätöstä). Myös toinen henkilö oli 

tullut tilanteeseen antaen tukea kyseisen alaisen ajatuksille siitä, miten tilanteessa olisi tullut edetä. 

Tilanteessa ollut kolmas henkilö oli sen sijaan tukenut esimiehen tekemää päätöstä.  

 

9 ”... sitt se suuttu ja ihan hirveesti ja. No, sanotaanko näin, että mä en oo ainoo, jolle se on 

suuttunu. Siit on ollu vähän ongelmaa, mutt siit mun täytyy siin mielessä sanoo siitä kundista, että 

se on tota hirveen hyvä työntekijä ja muu, että se niin ku tekee hirveesti... ja on hirveen aktiivinen, 

mutta se ei vaan sopeudu. Se ei tahdo millään sopeutuu... Ja sit yks toinenkin tyyppi tuli siihen 

sitten, toinenkin mun alainen tuli kanssa siihen ja sano, ett eks se oo vähän silleen, että ku hei jotain 

..., ni kyll se pitää uskoo... Kyll mää, mä tein sen päätöksen sillon kumminki. Minä myöskin vastaan.  

Sitte yks sano, ett no, ei me kyllä... Ni sehän tietysti on. Mutku tää on tämmöstä. Täytyy vetää joskus 

ne rajat johonkin.” 

 

Toisessa tarinassa (11:2) esimies oli saanut kuulla, että tilanteen ulkopuolinen henkilö oli 

kyseenalaistanut esimiehen toimintaa tilanteeseen kuulumattomien henkilöiden keskuudessa. 

Tällöin esimies oli mennyt kyseisen ihmisen luokse keskustelemaan asiasta, jolloin henkilö oli 

lähtenyt pois tilanteesta. Tällöin esimies oli lähtenyt henkilön perään. Tarinan mukaan kyseinen 

ihminen ei ollut pystynyt perustelemaan toimintaansa muulla kuin sillä, että kaikki oli ollut ”paskaa 

ja perseestä”. Henkilöllä kerrottiin olleen vastaavia ongelmia myös muiden esimiesten kanssa.  

 

11:2 ”Sitte oli tämmönen henkilö, mille se ei koko asia, ett se ei ollu siinä koko... mukana millään 

lailla. Se oli tuolla taustalla sitte kommentoinu tätä isoon ääneen, että... ei ne tajua mistään mitään 

ja ei hoida asioitaan ja tuolla kahvipöytäkeskustelussa sitten menin tuota tämän henkilön kanssa 

keskusteleen tuota niin. ..., että minusta on kaikista järkevintä, että sä tulet mun kanssa puhumaan 

näistä asioita, ku täällä jauhat niin ku minkälaista, että tää tulis niin ku mullekin asiana 

selvemmäksi... No, käytännössä hän lähti karkuun juokseen. No menin perässä, ett ei tää nyt näin 

vakava asia, ett tää on työasia, ett meidän pitää voida yrittää keskustella tääkin asia. No sitten, kun 
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se ei pystynyt mitään sanomaan, ni se sano, että kyllähän sä itekin tiedät, että kaikki on perseestä ja 

paskaa, että, niin nää on tämmösiä vähän näitä tuota, ett en mä tiedä, ett tota jos aikuiselle 

ihmiselle ei voi sanoa, että jos hän lähtee niin ku karkuun ja yritän puhua asiasta, niin siis silleen, 

että niin ku ihan fyysisesti juostaan karkuun tilanteesta, mikä mun nähdäkseni olisi ollu ihan 

selvitettävissä niin ku näin. Miten hänen mielestä asia olis pitäny hoitaa, ku se, että hän selvittelee 

sitä tuolla ihan muitten ihmisten kanssa mille se asia ei taas kuulu millään lailla... No ei tässä myös 

mutta niin, tässä on muita, muitten esimiesten kanssa ollu samanlaisia ongelmia, että hän ei pysty 

niin ku keskustelemaan ja lähtee vähän niin ku tilanteest pois.”   

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Molemmissa tarinoissa esimies oli kertonut tapahtuneesta omalle esimiehelleen.  

 

9 ”Ei, sitt sitt se vaan raivos niin ku sillä on tapanakin. Se on suuttunu täällä aika monellekin 

esimiehelle, ni se vaan läimäs oven kiinni ja lähti meneen ja tota. Mä siitä sanoin eteenpäin taas 

omalle esimiehelle ja. Mutt näitä tapauksia on jonkun verran kyllä sillä ollu.” 

 

Tarinassa (11:2), jossa tilanteeseen kuulumaton henkilö oli kritisoinut esimiehen tekemää päätöstä, 

kerrottiin, että esimiespalavereja on pidetty ja toimintamalleja on hiottu paremmiksi. Tässä 

kertomuksessa esimies myös oletti, että henkilön kanssa kehityskeskustelua käyvä esimies puhuu 

asiasta henkilön kanssa. (Työvuorot eivät olleet siis kiinteät siten, että yhden esimiehen työntekijät 

olisivat työskennelleet aina samassa työvuorossa.) 

 

11:2 ”... tuota niin ilmoitin asiasta eteenpäin ja siitä asiasta ollaan tietoisia... Tuota tästä on 

käsittääkseni menny hänen esimiehelleen sitten palautetta ja oletetaan, että hän keskustelee sitten. 

... että siihen on tullu muutoksia, ett se on ihan omien esimiesten kautta kanssa tullu nää muutokset 

että ... minkälaisia malleja heidän pitää tehdä ja milla lailla toimia.”  

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Tarinassa (9), jossa alainen vastusti esimiehen tekemää päätöstä alkaen huutaa, esimiehestä oli 

tuntunut, että oli pikkumaista puhua edes jotain vastaavaa. Esimies koki, ettei ollut tottunut 

huutamiseen. Esimies ei ollut vihainen alaiselle eikä halunnut kostaa. Esimies koki, että kyseinen 

alainen suuttui usein, mutta hän ymmärsi myös työntekijän näkökulman eli alaisen halua tehdä 

tulosta. Esimies koki, että tapahtuman jälkeen hän oli tullut varovaisemmaksi miettien entistä 

tarkemmin tilannetekijöitä, kun tekee päätöksiä.  

 

9 ”...että se tuntui vähän pikkumaiselta edes puhua tommost.. Enkä mä oo sille niin kun vihanen. 

Mä tiedän minkälainen tyyppi se on. En mä oo kellekään, sillee vihanen, että suututtaa ja haluaisin 

kostaa jostain. En tietenkään... Ei, sitt sitt se vaan raivos niin ku sillä on tapanakin... Se on tietysti, 
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mä ymmärrän niitäkin, että on niin ku ihan vaan niin ku varma tapaus... mutt se jäi niin ku mieleen 

vaan ikävästi tavallaan ja ja toisaalta se teki vähän varovaisemmaksi ja semmoseksi, että ehkä 

funtsii sitte asioita vieläkin tarkemmin aina niin kun se täytyykin tilanne aina funtsii kauheen 

tarkkaa. Ett ett olihan se nyt jonkunlainen vuorovaikutus kuitenkin, että se oli vihanen ja ja se taas 

laitti mutt ajattelemaan, että teinköhän mä oikein vai mutt mää en, mun mielestä mää tein ihan 

oikein ja mä funtsin sitä asiaa sitt kannattaaks se tehä. Mä juttelin muittenkin kanssa siitä asiasta. 

Ei siinä muillakaan ollu mitään muuta sanomista, mutta tota.” 
 

 

Vastaavasti tarinassa (11:2), jossa esimiehen toimintaa kritisoinut, tilanteen ulkopuolinen henkilö 

oli poistunut tilanteesta, kun esimies halusi selvittää asiaa hänen kanssaan, esimies koki, ettei tiedä 

mitä sanoa. Esimies koki hauskaksi sen, että häntä vanhempi henkilö juoksee häntä karkuun.  

 

11:2 ”Niin, mutta se on musta, ett onpa aika hauskaa, että jos mua kymmenen vuotta vanhempi 

ihminen juoksee mua karkuun, että se on musta niin ku aika hauskaa ja sitte niin ku ei pysty 

sanomaan mitään, ni kaikki on paskaa ja perseestä, ni tota kyllä se niin ku vähän tuo sitä haastetta. 

Ei siinä ite oikein tieä miten tai mitä niin ku ihan oikeesti sanoa, että yrittää niin kun selvittää 

asiaa, mutta tuota siitä ei niin, ku jos vastapuolella vastaukset on tuota tasoo, ni siinä on vähän 

vaikea tietenkin sanoa juuta tai jaata.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Molemmissa tarinoissa tapahtumiin nähtiin olevan useita syitä. Tarinassa (9), joka kertoi alaisen 

suuttumisesta, kun esimiehen tekemä päätös ei ollut hänen mielensä mukainen, esimies näki 

tapahtuman syyksi alaisen sopeutumattomuuden, turhautumisen siihen, että häntä ei arvosteta 

riittävästi sekä yleisen epäluottamuksen esimiehiä kohtaan. Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin 

sekä sisäiseksi eli henkilön toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi, 

työympäristössä/toimintajärjestelmässä/tilanteessa olevaksi. Sisäiseksi attribuutioksi luokittelin 

alaisen sopeutumattomuuden. Ulkoiseksi attribuutioksi eli työympäristössä/toimintajärjestelmässä 

olevaksi syyksi luokittelin epäluottamuksen esimiehiä kohtaan yleensä sekä kokemuksen, että 

alainen on turhautunut siksi, että häntä ei arvosteta riittävästi.    

 

9 ”...  mutta se ei vaan sopeudu. Se ei tahdo millään sopeutuu ... Se on turhautunu, se on 

turhautunu X:ään, ku häntä ei niin ku arvosteta ehkä tarpeeksi. Ehkä semmosta niin ku vähän 

epäluottamuksesta niin ku esimiehiin yleensä, että. Mä niin ku mä sanoin, mä ymmärrän sitä myös, 

että ei tää, ihmisiihän me kaikki ollaan vaan.”  

 

Tarinassa (11:2), jossa esimiehen toimintaa kritisoinut, tilanteen ulkopuolinen henkilö oli poistunut 

tilanteesta, kun esimies halusi selvittää asiaa hänen kanssaan, esimies kertoi tapahtuman osittaiseksi 

syyksi sen, etteivät ihmiset olleet tietoisia toistensa työnkuvista ja sitä mistä he kantoivat vastuuta. 

Tämän kausaaliattribuution luokittelin ulkoiseksi eli työympäristössä/toimintajärjestelmässä 
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olevaksi. Tilanteen osittainen syy eli se, etteivät ihmiset tiedä toistensa työnkuvia ja niihin liittyviä 

vastuita, antoi olettaa, että tapahtumalle olisi ollut muitakin syitä. Näitä ei tarinassa kuitenkaan 

mainittu.  

 

11:2 ”No on se osittain sitä, että ei tiedetä, että mitä toiset tekee tai, että toisen työnkuvaa ei 

välttämättä tiedetä niin hyvin, että minkälaisia asioita se niin ku tekee ja minkälaisista asioista 

pitää kantaa vastuu taas sitten... koska ite on kuitenkin se, joka kantaa siitä vastuun taas, kun siellä 

on se oma nimi siellä alla, niin nään, että tämmösiä ongelmia taas sitte, että kaikkia pitäis tehdä, 

mutta tuota moni ei ymmärrä sitä, että niihin pitää löytyä tietyt perusteet, asioihin mitä tehdään ja 

siell on tietty vastuunkantaja siitä asiasta sitte, että kenen nimi siellä on niin.” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Molemmissa tarinoissa esimies oli kertonut tapahtuneesta omalle esimiehelleen, muttei varsinaisesti 

ollut kysynyt tukea tilanteeseen. 

 

9 ”Kyllä kai olisi hyvä, sanotaan, jos sä viet sitä, mä olisin vaikka vieny sitä seuraavalla 

esimiehelle, kyllä mä niin ku kerroinkin siitä, mutt ei mitään sen kummempaa...” 

 

11:2 ”... mutta tuota niin ilmoitin asiasta eteenpäin ja siitä asiasta ollaan tietoisia.” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Työkaluiksi kyseisten haasteellisten tilanteiden ratkaisuun esitettiin esimiespalaveria ja keskustelua 

asiasta porukalla. Tarinassa (11:2), jossa kerrottiin henkilöstä, joka suuttui esimiehen tekemästä 

päätöksestä, kerrottiin, että toimintamalleja oli jo selkiytetty siten, että tietyt perusteet oli pitänyt 

täyttyä ennen kuin tiettyihin toimenpiteisiin oli ryhdytty asiakkaan kanssa. 

 

9 ”... ehkä sitä voisi sitt keskustella, niin ku sitä yleensä varmaan tehdäänkin jossain, ku joku kokee 

sen niin ku hirveen hankalaks sen tilanteen, ni niin viedään sitten, keskustellaan sitten ja otetaan ja 

sitä on täällä aika paljon tehtykin, ei siinä mitään, mutt sen tyypin kanssa ei siitä oikeen tullu 

mitään niistäkään keskusteluista että. Mutta tota mä en tiedä onks se, mä en oo mull ei oo siihe 

oikein ratkaisua, oks se oikein hyvä sitten, että mutt ei siinä oikeen muutakaan vaihtoehtoa oo, mä 

en keksi mitään muutakaan vaihtoehtoa, että vetää sen sitte, ett mennään sitten johonkin 

huoneeseen porukalla juttelemaan, mutt siin tuntee, helposti tuntee se tyyppi sitte niin ku hirveen 

ahdistetuksi tai semmonen niin ku semmoseks niin ku ahdistuneeks varmaan, voisi kuvitella... 

mieluimmin kahvin ja pullan ääressä...”  
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11:2 ”... tässä itse asiassa on tullukin just tässä muutamia palavereita ollu ja tän puolen 

toimintakuvioihin on tullu tiettyjä muutoksia just tämän asian tiimoilta. ... he joutuvat 

perustelemaan niitä huomattavasti, että millä perusteella tehdään mitäkin ja ... että siihen on tullu 

muutoksia, ett se on ihan omien esimiesten kautta kanssa tullu nää muutokset että ... minkälaisia 

malleja heidän pitää tehdä ja millä lailla toimia.”  

 

Lopputulos 

 

Molemmissa tarinoissa esimies oli keskustellut asiasta kyseisen alaisen kanssa ja alainen oli 

poistunut tilanteesta. Toisessa tarinassa (9) esimies ei ollut tehnyt alaisen mielen mukaista päätöstä 

ja alainen oli poistunut suuttuneena tilanteesta, jolloin keskustelutilanne hänen kanssaan oli jäänyt 

kesken. Toisessa tarinassa (11:2) alaisen kerrottiin paenneen esimiehen puheeksiottoa, mutta 

esimies oli tavoittanut hänet keskustellakseen asiasta. Molemmissa tarinoissa esimies oli ilmoittanut 

tapahtuneesta myös omalle esimiehelleen.  

  

9 ” Ei, sitt sitt se vaan raivos niin ku sillä on tapanakin, se on suuttunu täällä aika monellekin 

esimiehelle, ni se vaan läimäs oven kiinni ja lähti meneen ja tota. Mä siitä sanoin eteenpäin taas 

omalle esimiehelle ja. Mutt näitä tapauksia on jonkun verran kyllä sillä ollu.” 

 

11:2 ”... keskustella tääkin asia... että jos hän lähtee niin ku karkuun ja yritän puhua niin ku 

asiasta, niin siis silleen, että niin ku ihan fyysisesti juostaan karkuun tilanteesta, mikä mun 

nähdäkseni olisi ollu ihan selvitettävissä niin ku näin... mutta tuota niin ilmoitin asiasta eteenpäin 

ja siitä asiasta ollaan tietoisia.” 

 

 

5.2 Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella 

 

Esimiesten haasteelliseksi kokemiin tilanteisiin, joissa tilanteen välitön kontrolli näytti olevan 

esimiehellä, mutta tilanteen kokonaiskontrolli esimiehen ulkopuolella, luokittelin 10 kertomusta. 

Suurin osa tutkimusaineiston tarinoista kuului siis tähän kategoriaan. Tällaisia kertomuksia olivat 

ne, joissa esimies kuvasi tilannetta siten, että hän itse oli tilanteessa joko aktiivinen toimija, 

ulkopuolelta saadun toimeksiannon toteuttaja tai toimi yksin omien näkemystensä kanssa eli ikään 

kuin hän olisi ”taistellut tuulimyllyjä vastaan”. Nämä tarinat nimesin ”Esimies aktiivinen toimija”, 

”Esimies ulkopuolelta saadun toimeksiannon toteuttaja” ja ”Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija” 

-tarinoiksi.  
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5.2.1 Esimies aktiivinen toimija 

 

Tarinat (4:2 ja 11:1), joissa esimies näytti olevan tilanteessa aktiivinen toimija tilanteen 

kokonaiskontrollin ollessa hänen ulkopuolellaan, kertoivat työntekijän käyttäytymisestä. Esittelen 

seuraavassa nämä tarinat. 

 

Työntekijän käyttäytymisestä kertovat tarinat (2 kertomusta) 

 

Toinen tarina (4:2) alkoi työpaikalla olleista juhlista. Esimies oli tällöin ollut työvuorossa ja istunut 

omassa huoneessaan. Runsaasti alkoholia nauttinut työntekijä oli tullut huoneeseen.  

 

4:2 ”Oli tämmöset vastaavanalaiset pippalot taas täällä X:ssä ja sitten yks henkilö, mä olin itse 

työvuorossa ja ja niin sanotusti linnottauduin sinne omaan työhuoneeseeni ja koputettiin ovelle ja 

mä avasin oven ja yks mieshenkilö tulee sisään ja oli jo kyll aika humaltunu siinä vaiheessa...” 

 
 

Toinen tarinoista (11:1) kertoi siitä, kun esimies oli tiedustellut työntekijältä kuulumisia saaden 

toistuvasti vastauksesi kysymykseensä, että kaikki on ”perseestä”.  

 

11:1 ”No tämmönen tulee mieleen tässä tässä oli yhen henkilön kanssa yksi, joka tuli mieleen, että 

tota tämmönen tietynlainen motivaatio-ongelma vai mikä semmonen, huonoa käytöstä, sanotaan 

näin, ett joka kerta, kun olen menny ja kysynyt, ett mitä kuuluu, ni kaikki on perseestä ja vastaukset 

on ollu niin ku tätä luokkaa. Sitt sitä aikani kuuntelin ja tuota.” 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Työntekijän käyttäytymisestä kertovassa toisessa tarinassa runsaasti alkoholia nauttinut alainen oli 

tullut esimiehen huoneeseen pyytämään seuraavan aamun työvuoron alkamisen siirtoa kello 

seitsemästä kello kahteentoista. Esimies ei ollut suostunut työvuoron siirtoon resurssisyihin viitaten. 

Tällöin alainen oli haukkunut esimiestä. Tämän jälkeen kyseinen työntekijä oli mennyt kysymään 

samaa asiaa tulevan vuoron vuoroesimieheltä, joka ei ollut kyseisenä tapahtuma-ajankohtana 

työvuorossa. Häneltä työntekijä oli saanut luvan tulla seuraavana päivänä töihin kello 12. Tämä 

tulevan vuoron esimies ei ollut tiennyt edellisen vuoron esimiehen tekemästä päätöksestä olla 

hyväksymättä alaisen työvuoron alkamisajankohtaa.  
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4:2 ”... ja sitt hän sano näin, että kun hänellä olis huomenna aamulla seitsemään töihin tulo, ett 

voisiks mä kuule tulla kahteentoista. Ni mä sitt sanoin, että ei käy, että tota noin niin, että meillä on 

tietty määrä aamulla henkilöitä ja meijän täytyy varautuu siihen, ett jos joku oikeesti sairastuu niin 

tota noin niin, ettei me jouduta täällä sitten täysin paniikkiin, niin niin tota niin hän tokas näin, ett 

joo, mähän vähän arvasinkin, ett sä oot niin vittumainen ..., ett sun kanss ku ei ikinä pysty mitään 

sopimaan eikä neuvottelemaan, ett muitten kanssa tää kyll olis hoitunu. ... Ja sitt seuraavana, kun 

mä tein sitt sen yön, ni seuraavan kerran mä tulin töihin, ni mä katsoin siitä työvuorolistasta, niin 

mun, se kuka tuli päästämään mut pois töistä, ni tota noin niin, sen jälkeen tää henkilö oli menny 

sitte hänen juttusille, ja sitt he oli sopinu, ett hän tulee kello kakstoista töihin... Tota, no mä kysyin 

tältä sitte tältä esimieheltä kuka sen luvan anto ja miten tää, ni mä kerroin hänelle niin ku, että mä 

kieltäydyin siitä.” 

 

Toisessa työntekijän käyttäytymisestä kertovassa tarinassa esimies oli kuunnellut aikansa alaisen 

kommentteja siitä, että kaikki oli ”perseestä” ja sen jälkeen asiasta oli pidetty palaveri kyseisessä 

toimintayksikössä. Palaveriin oli osallistunut esimiehen ja alaisen lisäksi myös toimintayksikön 

johtoa. Tilanne oli muuttunut hetkeksi, mutta sitten se oli palautunut ennalleen. Tällöin esimies oli 

pitänyt kahdenkeskisen palaverin alaisen kanssa vaatien henkilön konkretisoimaan ne asiat, joihin 

hän halusi muutosta ja joita voitaisiin parantaa. Alainen oli kuitenkin kieltäytynyt puhumasta 

esimiehelle. Alaisen oletettiin myös haukkuneen kaikkia esimiehiä. Esimies keskusteli asiasta oman 

esimiehensä ja toimintayksikön johdon kanssa. Pidetyistä palavereista oli tehty muistiot.  

 

11:1 ”Sitte se on hyvä tuota, ett täältä saa hyvän tuen esimiestaholta, että tässä B:ltä ja näitä, että 

niiltä saa hyvän tuen, ni keskusteltiin tän ihmisen kanssa sitte tästä asiasta. Saatiin vähäksi aikaa 

niin ku pois päiväjärjestyksestä ja se jatkuu edelleenkin sitten. Sitt sen henkilön kanssa kahen 

kesken uudestaan keskustellaan, ett mikä nyt on tota, jos kaikki on perseestä ja kaikki on tämmöstä, 

ni mikä tää juttu nyt on ihan oikeesti käytännössä, että voitko selittää... Täällä ei kukaan hiillosta 

teitä niskaan. Saat aika omaa tahtia niin ku tehdä töitä mitä tulee, ett mä haluun niin ku käytännön 

esimerkkejä siitä, että mitkä asiat täällä on sun mielestä huonosti. Mä haluan tietää, että voiko 

jollakin lailla parantaa näitä asioita.  ... että sanot nyt niitä asioita. Vastaus siihen oli, että minä en 

puhu sulle enää yhtään mitään. Mä sitten selitin, että me ollaan nyt työpaikalla, että meijän ei 

tarvitse tulla toimeen siis sillä lailla nii, kun pitää toisesta hirveesti, mutt meijän on nää työasiat 

vaan yksinkertaisesti selvitettävä, että nää on vaan semmosia asioita yksinkertaisesti. Näistä on 

vaan, että ei oo paljon vaihtoehtoja.  ... mutta haukkunu niin ku oman esimiehensä kenen kanssa 

käy kehityskeskusteluja ja sitte taitaa olla ihan laidasta lukien ihan kaikki X:n esimiehet taitanu 

haukkuu niin ku laidasta lukien. ... asiahan on pantu eteenpäin ja siitä on tehty muistioita ja 

kaikkea tämmösiä.” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Työvuoron siirtoa pyytäneestä alaisesta kertovassa tarinassa esimies oli siis kertonut tapahtuneesta 

toisenlaisen linjauksen tehneelle esimiehelle. Tapahtuman jälkeen toimintayksikössä oli tehty 

linjaus, että esimiehet eivät saaneet antaa vapaa-ajalla työntekijöitä koskevia lupia.  
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4:2 ”... sitt me ollaan tehty tietynlainen semmonen linjaveto nytte, että kukaan ei niin kun anna niin 

ku vapaa-ajalla tämmösiä lupia, ku ne soittaa välillä kotiinki välillä ja pyytää, että voiks mä ja 

voiks mä tehdä sitä sun tätä, että ett niin ku meijän niin ku pitäis niin ku justiin toss X:ssä pitää  

Niin ku siis niin paljon semmosta yhtä yhtä linjaa, ett sitte kukaan ei siis ole hyvä esimies ja kukaan  

se paha esimies ja sitte kaikki ku menis samalla linjauksella, että...” 

 

 

Tarinassa, jossa kerrottiin työntekijän toistuvasta negatiivisesta asenteesta, työpaikalla tehdyt 

toimenpiteet olivat siis palavereja, jossa asiaa käsiteltiin työntekijän kanssa. Esimies arveli, että 

hänen esimiehensä olisi käynyt myös hallinnossa keskustelemassa kyseisestä työntekijästä.  

  

11:1 ” No ei tässä, oon esimiehen, esimiehen kanssa keskustelua ja tuota. ...Oman esimiehen kanss 

joo. On ollu tässä, hänhän on ollu tuolla puhuttelussa yhdessä esimiehen kanssa keskustelu tän 

ihmisen kanssa. ...mutt kyllä ne on niin ku aika hankalia, että hän on sitte käyny vissiin hallinnossa 

asti keskustelemassa, että tuota...”  

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Työvuoron siirtoa kuvaavassa tarinassa esimies koki, ettei hän itse ollut alaisena toimiessaan 

uskaltanut esittää vastaavaa esimiehelleen. Esimies ei ollut ymmärtänyt sitä, että työntekijät olivat 

yrittäneet kyseenalaistaa esimiehen tekemiä päätöksiä. Välillä esimiehestä oli tuntunut, että hän 

johti toimistosta käsin. Hän olisi halunnut olla enemmän varsinaisessa työn teossa mukana, jotta 

hän olisi nähnyt, miten työntekijät siellä toimivat. Esimies koki myös, että näistä tilanteista aina 

oppii. 

 

4:2 ”... ett tämmösii niin ku sanotaan, että itse aikaisemmassa niin ku tehtävissä niin ku itse, etten 

ollu esimiestehtävissä näin, niin mä en koskaan edes uskaltanu lähtee, ett tämmöstä  

niin ku esittämään, että, ett ja sitt semmonen tietynlainen arvostelu, että sanotaan, ett taas  

tämmösistä mä en tiedä, ett onks nää nyt niin haasteellisia, mutta välillä ne tuntuu, että mä en tiedä  

nauraisko niille vai itkistö niille. ...että ett niin ku mä en ymmärrä sitä, ett niin ku ne yrittää, ett että 

se niin ku välillä tuntuu, ku että sä johdat sitä pelkästään tuolta toimistosta, että mä silloin 

sanoinkin, ku mä aloitin nää hommat, että saankohan mä semmosen kristallipallon sinne mun 

huoneeseen, josta mä voin sitte nähdä ne henkilöt, että oikeesti tekee ne töitä, että välillä niin kun 

haluais niin kun olla enempi siellä mukana siellä itse siellä työn teossa elikä näkis, että miten nää 

henkilöt toimii siellä. ... ett me aina opitaan niin ku esimiehinäkin uutta, koska ne aina yrittää sieltä 

mistä se aita on matalin.” 

 

 

Tarinassa, jossa kerrottiin työntekijän toistuvasta negatiivisesta asenteesta esimies koki turhaksi sen, 

että työntekijä oli viljellyt työpaikalla negatiivista henkeä eikä ollut kertonut mitä asioita pitäisi 

parantaa. Esimies koki myös, että puuttumisen jälkeen työntekijä oli ollut varauksellinen häntä 

kohtaan.  
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11:1 ”Ett mun mielestä on turhaa tämmönen, ett sä viljelet täällä ympäristöön tämmösiä asioita, 

että tää on perseestä ja paskaa, että sanot nyt niitä asioita. Vastaus siihen oli, että minä en puhu 

sulle enää yhtään mitään.  ..., mutt se tuntuu kuitenkin, että kylhän hän täs puhuikin mulle, mutta 

siis selvästi huomaa, että siinä on semmonen tietty varaus niin ku sillä ihmisellä kuitenkin, vaikka 

tässä niin ku riitelee työasia ja tämmönen on tää.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Molemmissa tarinoissa haasteelliseksi koetun tilanteen syinä nähtiin olevan sekä työntekijän 

toiminta että työympäristön/toimintajärjestelmän muutos.  

 

Työvuoron siirtoa pyytäneestä työntekijästä kertovassa tarinassa esimies attribuoi haasteellisen 

tilanteen syyn siihen, että ihmiset vastustavat organisaatiomuutosta osoittaen mieltään. Hän näki 

tilanteen syyn olevan myös siinä, että ihmiset menevät sieltä mistä aita on matalin. Nämä 

kausaaliattribuutiot luokittelin sekä sisäiseksi eli alaisen toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi, 

työympäristössä/toimintajärjestelmässä olevaksi. Sisäiseksi attribuutioksi luokittelin sen, että 

ihmiset menevät sieltä mistä aita on matalin. Tässä tapauksessa työntekijä kysyi toiselta esimieheltä 

luvan työvuoron siirtoon, kun ensimmäinen esimies ei suostunut sitä antamaan. Ulkoiseksi 

attribuutioksi luokittelin organisaatiomuutoksen, jota vastustettiin ja jota kohtaan oli osoitettu 

mieltä.   

 

4:2 ” No, siis mä tiedän sen, ett ku nää on niin muutosvastaisia tähän koko meijän tähän  

koko organisaatiojuttuun, ni se kertoo vähän siitä, ett ku niitten pitää vaan niin ku hanttiin pistää, 

ett ne näyttää mieltänsä. ... ett me aina opitaan niin ku esimiehinäkin uutta, koska ne aina yrittää 

sieltä mistä se aita on matalin.” 

 

Tarinassa, jossa kerrottiin työntekijän toistuvasta negatiivisesta asenteesta, esimies oletti, että 

tapahtuneeseen on aika monta syytä. Esimies kuvasi työntekijän käytöstä huonoksi kertoen, että 

työntekijä oli perustellut käytöstään sillä, että hän on räjähtävää tyyppiä. Tämän 

kausaaliattribuution luokittelin sisäiseksi eli alaisen toiminnasta johtuvaksi. Ulkoiseksi 

attribuutioksi luokittelin organisaatiomuutoksen, joka nähtiin olevan osasyynä tapahtuneeseen. 

 

11:1 ”... huonoa käytöstä tai mitä se nyt onkaan. Onhan tässä varmaan osittain just nämä 

muutokset mitä on tullu. Ite näen ainakin, että siinä on osittain syynä, että siinä on varmaan aika 

monta asiaa, mutta suoranaisesti en voi sanoa, että on niin ku ihmisellä tuollanen olo, että se ei 

pysty puhumaan... Ainakin hän on perustellu, että hän on niin räjähtävä, saattaa niin ku henkisesti 

räjähtää joillekin ja näin, mutta tästäkin on keskusteltu, ku työpaikka on semmonen paikka, että 

täällä ei vaan yksinkertaisesti pysty räjähdyksiä tapahtuu niin ku.” 

 

 



100 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Molemmissa tarinoissa esimiehet kertoivat, että tuki haasteelliseksi koettuun tilanteeseen oli tullut 

toimintayksikön johdolta. Toisessa tarinassa esimies kertoi, että yhteisiä pelisääntöjä oli luotu ja 

niitä jalkautettiin mm. kehityskeskusteluja hyödyntäen.  

 

4:2 ”... sitt me ollaan tehty tietynlainen semmonen linjaveto nytte, että kukaan ei niin kun anna niin 

ku vapaa-ajalla tämmösiä lupia... niin ku meilläkin nytten on on tota näissä kehityskeskusteluissa 

ollu tää työhyvinvointi ja tää yhteiset pelisäännöt ja kaikki tää, että tää tulee kanss niin ku hirveesti 

nyt näissä kehityskeskusteluissa otetaan niin ku näitä tota noin niin kanssa niin ku puheeks 

henkilöitten kanssa, työntekijöitten kanssa, ett miten mennään ja mikä on se oikee, reilu, reilu 

meninki ja tota noin niin sanotaan, ett aikuismainen käytös...” 

 

 

Tarinassa, jossa esimies kertoi työntekijän toistuvasta negatiivisesta asenteesta, esimies kiitteli 

omien esimiesten taholta saatua tukea.  

 

11:1 ”Oman esimiehen kanss joo. On ollu tässä, hänhän on ollu tuolla  puhuttelussa yhdessä 

esimiehen keskustelu tän ihmisen kanssa, että se mun pitää sanoa iso kiitos, että tuota niin ku 

esimiesten taholta tulee niin ku hyvää tukea kaikin puolin.” 

  

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Molemmissa tarinoissa ehdotettiin työkaluksi yhteisiä pelisääntöjä. Toisessa tarinassa (4:2) esimies 

ehdotti yhteisiä kokouksia ja toisessa (11:1) työnohjausta, joka voisi olla voisi olla ryhmänohjausta 

tai yksilöohjausta. Esimies koki, että ryhmänohjauksella varmistettaisiin se, että kaikki vetävät 

täysin samanlaista linjaa.   

 

4:2 ”Mä puhuin aikasemmin siitä näistä meidän esimiesten kokouksista ja näistä linjauksista elikä 

ne on semmosia työkaluja ja meill on sitte ne työkalut käsissä silleen...” 

 

11:1 ”... vois olla. Mä oon miettinyt itekin tätä ja on ehdottanutkin ja luultavasti oma esimies ni 

tämmösen, työnohjausta, että oisko mahdollista, että miten tömmösessä. Ku itse nään, että tää on 

aika ongelmatilanne, ett miten tuo pitäis lähtee käsittelemään ja rakentamaan ja katotaan asiaa, 

että joku tämmönen. Mietin, ett vois olla joku ryhmä, ryhmässä toimiva ohjaus tai joku tämmönen 

ryhmätyön ohjaus esimerkiksi tai sitten tai ihan yksittäinen. ... No, aika lailla samanlaiset linjat 

kaikilla on, mutta se vois vielä syventää, että kaikki vetää täysin samanlaista linjaa.”  
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Lopputulos 

 

Työvuoron siirtoa pyytäneestä henkilöstä kertovassa tarinassa (4:2) itse tapahtuma päättyi siihen, 

että toinen esimies oli antanut työntekijälle luvan tulla seuraavana päivänä myöhemmin töihin. 

Tapahtuman jälkeen yhteisiä pelisääntöjä oli luotu ja niitä oli jalkautettu. Tarinassa, jossa kerrottiin 

työntekijän toistuvasta negatiivisesta asenteesta (11:1) välitön tilanne oli käsitelty, mutta sen 

vaikutuksista ei haastatteluhetkellä ollut vielä tietoa.  

  

11:1 ”... asiahan on pantu eteenpäin ja siitä on tehty muistioita ja kaikkea tämmösiä...” 

 

 

5.2.2 Esimies toimeksiannon toteuttaja 

 

Tarinat, joissa esimies näytti toimineen tilanteessa aktiivisesti muualta saadun toimeksiannon 

toteuttajana, olivat henkilövalinnasta (3:1), työntekijän toimintaan puuttumisesta (4:3, 5:1, 13, 14 ja 

5:2) ja työnjohtokäskyn vastustamisesta (12) kertovat tarinat, jotka esittelen seuraavaksi.   

 

 

Henkilövalintaa koskeva kertomus  

 

Henkilövalinnasta kertova tarina (3:1) kuuluu tarinoihin, jossa esimies näytti toimineen tilanteessa 

aktiivisesti muualta saadun toimekasannon toteuttajana. Tässä tarinassa tilanteen välitön kontrolli 

näytti olevan siis esimiehellä itsellään, mutta tilanteen kokonaiskontrolli esimiehen ulkopuolella. 

 

Tarina alkaa organisaatiomuutoksella, jolla viitattiin siirtymisellä joustaviin työryhmiin. Tämä 

muutos oli ollut johdon strateginen päätös. Tässä muutoksessa toimintaa oli organisoitu uudelleen 

siten, että oli perustettu erillinen operatiivinen toiminto, jonka esimiesvirat oli laitettu viraston 

sisäiseen hakuun.  Esimiesvirat oli täytetty, mutta kaikki valitsematta jääneet eivät olleet tyytyväisiä 

tehtyihin valintoihin. 

 

3:1 ”Entiseen ei oo niin ku paluuta, ku tää on laitoksen strategia ja laitoksen linjaus, ett meidän 

täytyy olla moniosaavia ja ja ja hallita nää alueet, mutta että edelleen on semmost, ett kaikki ei oo 

niin ku tyytyväisiä ja se on sillai pitkä työ... Mä tiedän ite, ett ne mitä me ollaan tehty, ni perustuu 

faktoihin. Ja sitte me ollaan sovittu, ett ketkä on haastatellu ja ketkä on tehny ne valinnat niillä 

kriteereillä, mitkä on ollu hakuehdoissa ja muussa, mut marginaalit on tietysti pienet. Ja sitt ku siel 
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on vaikka johonkin tehtävän seitsemän hakijaa, ni melkein viis tai kuus niistä pystyis varmaan 

tekemään sen tehtävän ihan hyvin, mutta yks voidaan valita ja muut pettyy...” 

 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Tarinan mukaan valitsematta jääneet esimiehet olivat kaivanneet perusteluja tehdyille valinnoille. 

Jotkut henkilöt olivat menettäneet muutoksessa esimiesasemansa. Yksi tällainen henkilö oli 

valittanut tehdystä valinnasta alueen hallintoon, koska hänellä oli ollut etukäteistietoa siitä, että 

häntä ei tulla valitsemaan. Tämä tieto ei esimiehen mukaan pitänyt paikkaansa. Luottamusmiesten 

ja valinnan tehneiden kanssa oli varmistettu, ettei valinnassa ollut tapahtunut muotovirhettä. Yksi 

valitsematta jäänyt henkilö oli jatkanut valittamista eri instansseihin mm. Työsuojelupiiriin.  

Toimintayksikön johto, alueen henkilöstöpäällikkö ja järjestön lakimies olivat käyneet tilanteen läpi 

ja järjestön lakimies oli kertonut, että asiasta tehdään rikosilmoitus siinä tapauksessa, jos kyseinen 

henkilö ei tule valituksi tulevissa valinnoissa esimiestehtävään. Rikosilmoitus ei ollut 

konkretisoitunut haastatteluajankohtana. Tarinan mukaan valitsematta jääneet alaiset olivat 

kohdistaneet pettymyksen tunteita esimiehiin. Valituksi tulleiden eteenkin uusien esimiesten 

haasteena oli saada työntekijöiden luottamus kyseisessä tilanteessa.  

 

3:1 ”... ni se on hirveen vaikee se niin ku se sitte niitä muita, ett ett niin ku minkä takia näin kävi... 

elikkä tota näitten muutosten  jälkeen ni, kyll ainakin niin kun yks henkilö, joka joka sitten tota joka 

valitti siitä, ett häntä ei valittu sitte tehtävään... siitä ja ja tota ja ja ett hänen olisi kuulunu, kuulunu 

sitte ja ett prosessiss on tapahtunut joku virhe tai joku joku muu joku esimies on jo etukäteen niin 

kun kuulemma joku joku esimiehistä oli ehkä sanonu, että ett häntä ei ei valittais ja tän tyyppisiä, 

mikä ei nyt mun mielestä ainakaan pitäny paikkaansa. Ja ja tota ja sitä käytiin niin ku erikseen sitte 

niin ku luottamushenkilöiden kanssa läpi ja mikä siinä ja niitten, jotka suorittivat sen haastattelun 

ja valinnan ja muut että ja, ett onko siinä jotain muotovirhettä, onko siinä jotain semmosta. Eikä 

siinä mitään semmosta tullu esiin, mutta hän sitte niin ku jatkaa vaan sitä valittamista sitte ja eri 

paikkoihin. Ensin ... ja sitten ...  ja ja ikään kuin niin pitkään tai sitten Työsuojelupiirin, 

Työsuojelupiiriin tai muuta. 

Henkilöstöpäällikön kanssa käytiin sitte tota keskustelua ja siell oli vielä järjestön lakimies, joka 

sitte sano vielä, että tota että hän, kun X on tehny tämmösen päätöksen, ni niin ni tota rikosilmoitus 

tehdään tästä asiasta ja tämmösiä, mill ei oo niiku mitää päätä eikä häntää. Mutt niin ku tavallaan 

sitt, ett jos ja sitte asetetaan, ett jos jos hän saa nyt seuraavassa valinnassa, kun tulee jotain 

tämmösiä ja tämmösiä paikkoja, ja jos hän niistä saa sen, ni sitt ei tehdä rikosilmoitusta... ja mä 

luulen, ett se ei sitte kuitenkaan realisoitunu tai ainakaan vie oo realisoitunu mikskään 

rikosilmoitukseksi. 

... sillai helposti ne henkilöityy sit johonki päällikköön tai johonki esimieheen tai johonki, ett tää on 

nyt se, joka oo, ei niin kun tee näin ja näin, ni se tietyst miten mä sen sanoisin tietysti joillekin 

henkilökohtaisesti raskasta… Ja sitt sill yhdelle se tulee sitte haasteelliseksi, jos se ei oo sitä 

tehtävää aikasemmin, ett se saa sen muun porukan luottamuksen minkä pystyy...” 
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Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Valitsematta jääneille esimieshakijoille oli järjestetty kollektiivinen keskustelu- ja infotilaisuus, 

johon valituksen tehnyt henkilö ei ollut osallistunut. Organisaation toimesta hänelle rakennettiin 

tukiverkostoja, jotta hän olisi voinut tuoda esille omia tuntemuksiaan. Operatiivisen toiminnon 

esimiehen roolista ja tehtävistä keskusteltiin säännöllisissä esimieskokouksissa, joihin jatkossa oli 

tarkoitus kutsua myös vastuuhenkilöitä, joilla ei ollut varsinaista esimiesroolia. Vastuuhenkilön 

roolia niin ikään oli tarkoitus selventää. Esimies oli kannustanut muita esimiehiä hyvän 

työsuorituksen huomioimiseen sekä kertomaan hyvistä suorituksista myös itselleen. 

 

 

3:1 ”... ja suurin osa noista esimiehistä osas käsitellä sitä asiaa ihan hyvin ja sitte muutama  

esimies oli semmonen, jotka oli sitte niin ku hyvin, hyvin pettyneitä ja ja ja jossa käytiin sitte  

keskusteluja. Ja ja myös näiden henkilöiden osalta, jotka ei tullu siihen yhteen toimintoon  

valittua, ni käytiin semmonen kollektiivinen keskustelu, ni niin tota sitte siinä ekassa vaiheessa. Ja  

tää henkilö, joka  josta nyt on ollu niin ku puhetta. ni niin tota hän oli ainoo, joka  

hän, joka ei tullu siihen tapaamiseen sitt ja kaikki muut tuli ja käsitti, ett hän ei niin kun...  

he ei tullu... Ni tää henkilö oli sairastunu sinä päivänä, kun  se kokous oli ja ja siell oli nimenomaan 

ajatus keskustella, että onko  tota henkilöstöllä jotain semmosia asioita, joita haluttais tuoda esiin 

ja käsitellä ne, ni ne henkilöt ei osallistu tai ne sairastuu tai ett niin kun niin kun mun mielestä 

merkkinä se kertoo sen, ett henkilö ei ei vieläkään pysty käsittelemään sitä asiaa ja ja ja ja tota niin 

ku sillä tapaa ei oo valmis siihen niin kun niihin niin ku sopeutumaan niihin rakenteisiin ja niihin 

yhteisiin toimintatapoihin mitkä mihin muut... ja ja hänelleki sitt kuitenkin rakennettiin kaikkia 

tämmösiä niin kun  tukiverkostoja, ett hän pystyy sitä kokemustaan tuomaan siinä jatkossakin, mutt 

ett tottakai se niin kun, ett ett riippuu ihmisestä, miten hän kokee ja reagoi siihen... 

... ja sen takia niin ku K:n esimies, joka täällä on sitte, ni sen roolia pitää niin ku vahvistaa. Ja meil 

on nytte tota just ens viikolla muun muassa kokous sitte ja on pidetty säännöllisesti miss on niin ku 

K:n esimiehet ja nyt tulee ne C:n vastuuhenkilötki sitt mukaan, ett mikä on se esimiehen rooli ja ja 

pyritään niin ku kattomaan, ett kaikki sujuu sitte linjausten mukaan ja aina muistuttaa, ett mikä on 

se vastuuhenkilön tehtävät ja muut mutta tota ett se on semmosta jatkuvaa työtä ja ja muuta sitte 

tota... 

... että ett sen palautteen merkitys on iso ja ja mä oon noille lähettäny noille ..., ett hei, ett 

ilmotelkaa mullekin, jos joku erityisen hyvin suoriutuu, ni mä mielelläni meen niin ku antamaan 

myöskin ite palautetta ja taputtelemaan sitt olkapäälle, vaikkei paljon muuta voi antaa, ni, mutt 

kehumaan sitte, ett hei mä kuulin, ett sieltä tuli palautetta, ett sä olit hyvä. Ja tota ku näkee, kuinka 

iso vaikutus sill on on sitt..., vaan se että se palaute tulee niin ku ensisijaisesti lähiesimieheltä, 

mutta mutta sopivassa määrin sitten muiltakin, että tavallaan, ett se on se tavallaan se työsuoritus 

niin kun huomioitu ja havaittu, ni sillon se näkyy mikä merkitys sillä sillä on.” 

   

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Tässä tarinassa esimies piti syntynyttä tilannetta erikoisena ja harmittavana. Hän piti 

valitusprosessia kummallisena ja haastavana ja ettei sille ollut perusteita. Hän piti tilannetta 

haasteellisena myös muiden kuin itsensä kannalta. Hän koki, että prosessi oli alkanut saada sellaisia 
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mittasuhteita, ettei siinä ollut enää mitään järkeä. Esimiehen mielestä järjestön toiminta kyseisessä 

tilanteessa kuulosti kiristykseltä. Esimies ei ollut koskaan aikaisemmin joutunut kokemaan 

vastaavanlaista tilannetta.  

 

Esimies oli myös huolestunut siitä miten valituksen tehneen henkilön toiminta oli vaikuttanut 

muualle työympäristöön ja asiakaspalveluun. Hän koki, että sellaisessa työpisteessä, jossa kaikki 

ovat aina samaan aikaan töissä, olisi helpompi hallita tapahtuman vaikutuksia. Tässä tarinassa 

henkilöstö ei siis ollut samaan aikaan töissä vuorotyöstä johtuen.  

 

3:1 ”... ni mun mielestä se kuulostaa niin kun enemmän kiristykseltä, kun ne, ett sitt järjestöt lähtee 

tämmöseen mukaan, miss ei oo niin ku ni. Aika, aika tota erikoisia tilanteita ja ja tämmösiä, ett ei 

mull oo ikinä aikasemmin tämmöseen, tän tyyppiseen niin kun ratkasuun tai tämmösiin tilanteisiin 

joutunut sitte, ett ne alkaa saamaan semmosia mittasuhteita, ett ei oo niin ku mitään tolkkua enää 

sit siitä. Ett sitt niin kun tehään niin ku tämmösiä henkilökohtaisia kauppoja, joka taas sitte olisi 

vastaavasti siinä seuraavassa haussa olisi sorsinu jotain muita hakijoita, ett ois joku, ni eihän 

tämmösiä, kun ei oo mitää pohjaa eikä perustetta ja sitte pitäisi, ni niit tämmösii niin ku esitetään ja 

ett ett ne ollu must niin ku prosessina aika kummallisia ja ja tota ja tota niin kun haastavia. Ei 

pelkästään mun mun kannalta, vaan myöskin varmaan y:n kannalta. ... mutta tota mut kyll ne 

tietysti sillä tavalla haastavia on, ett että tota kaiken kaikkiaan ni ja tietysti niin kun harmittavia. 

... tää pyörii suurimman osan aikaa niin ku ja kaikki viikonloput tääl on henkilöstö, joka niin ku 

keskenään keskustelee ja kattoo, ni tavallaan se meidän vaikutusaika on vaan se, ku me ollaan 

täällä töissä. Ni niin tota, ett semmonen työpiste, jossa on kaikki aina samaan aikaan töissä... ni se 

on helpompi hallita se se tilanne ja kattoo miten me tehdään ja muuta, mutta ku tää pyörii sitt 

suurimman osan aikaa. Ikäänkun sitte, jos se lähtee niin kun tiettyyn tämmöseen sisäiseen 

keskusteluun ja muuta, ni sitä on hirveen vaikee saada saada niin kun hallittua sitte... 

Henkilöstöpäällikölle oon sanonukin, ett mua niin kun niin kun huolestuttaa ne muut ihmiset, jotka  

joutuu olemaan siinä tahtomattaan ja niil ei oo mitään osallisia sitte. Ni niit saatetaan sitte  

joku käyttää, ett ooksä tässä tätä mieltä vai tota mieltä, ni muuten ni joutuu ikään kun siinä ja  

toteemaan, ni se vaikuttaa heijänkin työskentelyyn, ni se on se niin kun must se kaikkein. Ett jos  

joku ihminen on jotain mieltä, ni ni se se niin kun ni ei mikään maailman mahti saa eikä voi 

pakottaa häntä muuttamaan sitä näkökantaansa, mutta kun hän tekee siinä tehtävässä työtä, ni se ei 

saa näkyä asiakkaille niin kun se, että jos hän on  jostain valinnasta, ni se asiakas ei saa olla se  

sijaiskärsijä, mutt ei mun mielestä myöskään se työkaveri.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Tässä tarinassa esimies näki haasteelliseksi koetun tilanteen syyn olevan työntekijän toiminnassa eli 

valitsematta jääneen henkilön pettymykset ja kyvyttömyys käsitellä asiaa. Esimies näki syyn olevan 

myös muuttuneessa toimintaympäristössä, sillä hän arveli, että valitsematta jäänyt henkilö oli 

kokenut menettäneensä ikään kuin kasvonsa muiden silmissä, kun hän menetti esimiesroolinsa 

työtoimintaa uudelleen organisoitaessa. Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin sekä sisäiseksi eli 
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henkilön toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi, työympäristössä/toimintajärjestelmässä/tilanteessa 

olevaksi. 

 

3:1 ” No tota, musta se kertoo tietysti vähän ehkä siitä, että ei oo niin kun kykyä käsitellä sitä asiaa 

tai tai kokee sen ehkä just tässä tapauksessa ni ehkä kokee sen sillä tavalla niin kun, ett on  

jollain tavalla niin kuin menettäny sen sen niin kun roolinsa tai sen niin kun semmosen  

muiden silmissä, että tota et et niin kun sillä tavalla, että ett hän ei oo enää sovelias siihen  

tehtävään tai joku muu sitte. Sitt tietysti se niin kun se, että hän on, ett hän taistelee tätä  

vastaan ja saa ehkä jonkun mukaankin siihen vielä sitte ja muuta, ni ikään ku koittaa sitte saada, 

että ett se päätös oli väärä ja hän on, ett semmonen niin kun mikä on sillä lailla hirveen hankala  

sitte niin ku vaikka tossa, ett kyse ei oo siitä, vaan ett marginaalit on pienet ja me tiedettiin alun  

perin, että on x määrä ni tämmönen määrä esimiehiä ja lopuilla on näin, ni ni se on ihan  

matematiikkaa, ett tän verran jää ilman...” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Tarinassa kerrottiin, että valitusprosessi kohdistui myös muuhun organisaatioon kuin kyseiseen 

toimintayksikköön ja että tuki esimiehelle haasteelliseksi koetussa tilanteessa tuli alueen johdolta, 

henkilöstöhallinnosta ja viraston työsuojeluorganisaatiosta.  

 

3:1 ”... ett se niin kun kohdistukin muuhun organisaatioon, eikä pelkästään tänne... Täällä niin kun 

meidän pisteessä, vaan me ollaan just tekemässä täällä... toteuttamassa niitä niin kun työnantajan 

linjauksia ja strategioita tässä ja edistämässä, niin ni silloin tavallaan niin kun ohjaavien 

yksiköiden rooli niin kun on merkittävä ja henkilöstöhallinnon ja just työsuojelupuolen ja muuten ni 

katotaan ne asiat ja ja osallistutaan tähän muuhun yhteistyöhön, ni se on semmonen mikä myöskin 

osaltaan niin kun helpottaa tavallaan sitä, ett....” 
 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tässä henkilövalintaa koskevassa tarinassa esimies esitti kyseistä tapausta muutoshallinnan tuki-

työkalun mallitapaukseksi, jota yhdessä voitaisiin käsitellä ja miettiä ratkaisuja siihen miten asiassa 

voitaisiin edetä. 

 

3:1 ”... esimerkiks tän tyyppinen tapaus, ett ett se vois olla ihan hyvin olla yks kategoria, ni niin 

tavallaan, kun se objektiivisesti käsitellään niin kuin sanoisko sitaateissa niin kun tieteellisenä tai 

tämmösenä vaihtoehtona, ett siel on niin kun ilman mitään tämmösiä tunteita tai henkilökohtaisia  

ambitioita tai  siihen, ni pystyis kaikki, ei pelkästään se esimies, vaan myöskin se  

henkilö, joka kokee jotain tiettyä, ni pystyis niin kun ikään kun miettimään ..., ett ett pystyis 

näkemään molemmin puolin sen asian, ja jos on tämmönen niin kun sanoisko henkilövalinta-asia 

tai joku muu, ni se voisi olla yhessä kategoriassa, ett..., ett henkilöstö kokee näin ja näin, ett mitä 

siin voi tehdä... ja mitkä ne on ne ne niin kun ois ne työkalut, millä asioihin voitais puuttua ja puida 

sitte niin kun riittävällä porukalla, ett jos ei haluta heti kahestaan, ni otetaan myös isompi porukka 

ja katotaan ja  tota ja se onko sitt, jos haluu niin kun, ett uutta toimenkuvaa tai sanotaan uutta niin 

kun kehitystä omalle uralle tai muuta, ni mikä vois olla se kehittämisalue sitte, ett mitä voitais niin 
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ku tarkastella. Tai toimipiste, ett siell olis erilaisia tämmösiä miten mä sanoisin niin ku vaihtoehtoja 

mietittävänä tai työkaluja tai millä tapaa sitä asiaa voitais käsitellä.” 

 

Lopputulos 

 

Henkilövalintaa koskeva tarina päättyi siihen, että haasteelliseksi koettu tilanne oli vielä 

haastatteluhetkellä avoin. Valitsematta jäänyt henkilö oli ollut tyytymätön tehtyyn henkilövalintaan. 

Hän oli jatkanut valittamista eri instansseihin mm. työsuojelupiiriin. Henkilö ei ollut osallistunut 

yhteisiin kokouksiin, joissa muutoksesta oli keskusteltu. Esimies ei myöskään tiennyt varmasti 

oliko kyseisen henkilön valitsematta jättämisestä tehty rikosilmoitusta.  

 

3:1 ”Eikä siinä mitään semmosta tullu esiin, mutta hän sitte niin ku jatkaa vaan sitä valittamista 

sitte ja eri paikkoihin. Ensin ... ja sitten ...  ja ja ikään kuin niin pitkään tai sitten Työsuojelupiirin, 

Työsuojelupiiriin tai muuta. ... ni niin tota hän oli ainoo, joka hän, joka ei tullu siihen tapaamiseen 

sitt ja kaikki muut tuli ja käsitti, ett hän ei niin kun... ja mä luulen, ett se ei sitte kuitenkaan 

realisoitunu tai ainakaan vie oo realisoitunu mikskään mikskään rikosilmoitukseksi.”  

 

 

 

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (5 kertomusta) 

 

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (4:3, 5:1, 13, 14 ja 5:2) kuuluvat tarinoihin, 

joissa esimies näytti toimineen tilanteessa muualta saadun toimeksiannon toteuttajana. 

Toimeksianto oli tullut ylemmältä esimieheltä ja se sisälsi puuttumisen työntekijän toimintaan. 

Näissä tarinoissa tilanteen välitön kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta tilanteen 

kokonaiskontrolli esimiehen ulkopuolella. Tähän kategoriaan luokittelin neljä työntekijän 

poissaoloista kertovaa tarinaa sekä yhden tarinan virkavaatetukseen puuttumisesta.  

 

Kaikki työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat alkoivat siten, että esimiestä oli 

pyydetty keskustelemaan asiasta alaisen kanssa. Poissaoloja koskevissa tarinoissa kerrottiin, että 

virasto oli alkanut kiinnittää huomiota henkilöstön poissaoloihin ja että poissaoloseurantaa varten 

oli tehty lomake. Poissaololistat olivat tulleet toimintayksikön johdosta ja samalla kehotus pitää 

poissaolokeskustelu. Yhdessä tarinassa (14) kerrottiin, että alaisella oli ollut paljon nimenomaan 

perjantai- ja maanantaipoissaoloja. 

 

4:3 ”Nyt yks mikä on aika haasteellinen uutena tehtävänä kanssa ni on nää nyt X on niin ku   

alkanu kiinnittämään huomiota näitten ihmisten, työntekijöiden tota noin niin poissaoloihin, työstä  

poissaoloihin, sairauspoissaoloihin ja nytte on tehty tämmönen lomake ja tuota ja ja mä jouduin  
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nytten juuri tällä viikolla yhden henkilön kanssa keskustelemaan ja ja hänen poissaoloistaan ja  

siihen on se lomake on aika pitkä. Se on kolme sivuu pitkä ja se on aika, sanotaan aika paljon  

kysymyksiä ja... elikä meillähän siis sääntönä tuli näin, että puolen vuoden sisällä elikä sieltä 

otetaan tietyt raportit sitten niin kun ulos ja tota noin niin tietenkin tästä informoidaan niin kun 

lähiesimiestä ja minäkin sain nyt sitten viestin ihan päivämäärät ja kaikki, että henkilö on ollu niin 

ku tällön ja tällön pois ja tällön ja tällön.” 

 

5:1 ”No, tässä nyt näin lyhyessä ajassa ni tota tässä ajassa ni ni tota ehkä tässä on ollu se 

haasteellisin taikka semmosia tota esimies – alais -keskusteluja joutunu muutama kappale pitämään 

mitkä on sitte tullu, muualta pyydetty, että pitäisi puuttua, puuttua ja keskustella henkilöitten 

kanssa, että tota nyt ei, joku mättää tässä hommassa, että mites tätä asiaa voitais lähtee paremmin 

viemään eteenpäin. ... ne liittyi ihan näihin poissaoloihin ja ja sitten virkavaatetuksiin, ett nää on 

niin ku, jos yksilöidään näitä tässä vaiheessa, ett tota pukeutumiseen ja useita poissaoloja, niitten 

selvittämiseen että.” 

 

13 ”... no mikä nyt tulee mieleen nyt tässä. Voi niitä voi olla useampiakin, mutta mikä tuli mieleen, 

mä just jouduin pitää tossa ensimmäisen sairauspoissaolokeskustelun tossa noin jonkun aikaa 

sitten. ... Joo, että me saatiin semmoset listat niin ku, ett ketkä on ollu sairaana paljon ja heille 

pitäis pitää sitt semmonen keskustelu, ett johtuuko se töistä. Ja samasta asiasta ja ett niin ku no, ett 

johtuuko se pääasiassa töistä ja pitäiskö tän henkilön siirtyy vaikka muihin tehtäviin sitten tai onks 

työajat semmoset niin ku, että ne laukaisee tätä sairautta tai sun muuta tai sillä tavalla. B:hän se 

niin ku sen lähetti, mutta se laitto, ett mitä kysymyksiä pitää kysyä, ett se ei olla mikään niin kun tai 

niin ku semmonen pohja, vaan ja sitte me saatiin malliks semmonen vanha muistio mitä hän on 

joskus pitäny jollekin tai joku muu on pitäny, ni siitä pystyi sitte vähän niin kun kopioimaan sitte.” 

 

14 ”No justiin justiin tota erään kaverin kanssa oli, ett hänellä oli hirveen paljon näitä 

poissaoloja... No ei sitte tota, ku niitä tuolta hallinnostahan tulee, ku niitä poissaoloja on tietty 

määrä, ni sitten se on keskusteltava tän kyseisen henkilön kanssa. ... Hän luuli tietysti 

sairaspoissaolojaki, että lääkärintodistuksia oli ja kaikki näin, mutta tota siel oli myös mukana niit 

semmosia juuri maanantai kautta perjantaipoissaoloja ja tämmösiä vähän niin ku, jotka nyt viittaa 

siihen, ett saattais olla jotain, jotain muutakin.” 

 

 

Virkavaatetuksesta kertovassa tarinassa esimiestä oli pyydetty pitämään työntekijän kanssa 

keskustelu virkavaatteiden käytöstä sekä tekemään siitä muistio. Tarinassa kerrottiin, että työntekijä 

oli muun muassa edustanut virastoa puutteellisessa virka-asussa ja että esimiehen esimies oli jo 

huomauttanut kyseistä työntekijää asiasta.  

 

5:2 ”Tää oli semmonen ihan klassinen tapaus, että että tää tuli myös esimiehen kautta, mult 

pyydettiin tää puhuttelu. Siinä oli meidän yks työntekijä ni tota hänellähän oli tota ulkovaatetus, 

mutt muuten oli siviilipaidat päällä ja tota täällä nyt sattu silloin huono tuuri, että täällä kävi vielä 

enemmän väkeä muualtakin, kun meidän omaa väkee ja hän oli kummiskin semmosessa ... 

tehtävissä. ... ja tästä sitte jouduttiin tota keskustelemaan ton henkilön kanssa, ett miks hänellä ei oo 

niin ku määrättyä virka-asustetta päällä... ja siinä siinäkin tuli vaan niin kuin ne asiat sitte taas 

kummiski hän, ku oli aikasemminkin oli esimies kyllä huomauttanut häntä, mutta jostain syystä 

pyysi mua vielä pitämään siitä keskustelun ja tehdä muistion.” 
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Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Työntekijän poissaoloja koskevissa tarinoissa esimies oli poiminut poissaololistasta oman 

työntekijänsä tiedot ja piti hänen kanssaan poissaolokeskustelun saamansa kyselylomakkeen 

pohjalta. Keskusteluissa käytiin läpi poissaolojen syitä. Esimies oli tehnyt keskustelusta muistion, 

jonka hän oli lähettänyt sen sekä alaiselle itselleen että toimintayksikön johdolle. Yhdessä tarinassa 

(13) kerrottiin, että esimies oli varmistanut työntekijältä muistion oikeellisuuden ennen eteenpäin 

lähettämistä. Yhdessä tarinassa (4:3) kerrottiin, että esimies oli kertonut työntekijälle 

poissaolokeskustelun pelisäännöt keskustelun alussa.  

 

4:3 ”... niin ku ja tietyt pelisäännöt heti sanoin hänelle niin ku, että ett kerroin heti, ett mistä tämä 

johtuu nytte, ett tällasta niin ku tehdään, ja näin ja päästiin ihan yhteisymmärrykseen sitte tän. 

Mutta aluks oli vähän semmosta, että mikä nyt on, ja hänellä on sairauslomatodistus ja. Mä sanoin, 

ett sun ei tartte kertoo mulle sun sairauksista sinänsä semmosta, ett mikä se on, mutta että mistä se 

johtuu ja me päästiin sitten siihen ...”  

 

5:1”... niin ku tosiaan alainen on kertonut oman tarinansa ja tota ja tietenki selittänyt ekaks nää 

jutut, ett mistä on kysymys. Ja ja ja se on pitkälle sitte hänen kertomansa mukaan mä olen laittanut 

sen, ja plus sitten vielä sen mitä sitten ollaan keskusteltu sen asian, ku on tullut esille sellasia 

asioita, mitä ei välttämättä ehkä oo ollukaan sitte, ollukaan tota tai mulla esimerkiks, ett en mää oo 

aikasemmin edes tiennykään koko tarinaa, ett mitä on. Ku ne on henkilökohtaisia asioita, ni ei niitä 

tarvii siinäkään kertoo tarkemmin. Niin tota niin niin näitten seikkojen sitt tota pikkusen 

jälkipuintia siinä ja mä oon yrittäny sitte viestittää nää asiat, niistä muistot on tehty, jotka sitten on 

annettu esimiehille sekä henkilölle, jonka kanssa sitt on keskusteltu. Ni ja tota ne menee oikeastaan 

eteenpäin sillä lailla, että oman esimiehen kautta ni heille heille on sitt vielä niin ku raportoitu 

näistä.” 

 

13 ”Tota, mä lähetin sen hänelle, ett hän on kanssa siitä samaa mieltä, ett nää asiat ollaan juteltu 

ja sitt sieltä tuli, että ok ja sitt mä laitoin sen sitt eteenpäin.” 

 

14 ”No, ei muuta ku tuumasta toimeen ja keskustelemaan sitte, ja ja ja siinä sitte selvitettiin näitä 

syitä ja asioita mistä ne johtuu. ... ett mä oon niin ku tavallaan tehny keskustellu siitä asiasta ja ja 

tota ilmottanu siitä hallintoon ja ...” 

 

Virkavaatetuksesta kertovassa tarinassa esimies kävi keskustelun virkavaatteiden käytöstä 

työntekijän kanssa ja teki siitä muistion, jonka hän lähetti niin ikään esimiehilleen sekä kyseiselle 

työntekijälle. Työntekijä oli kertonut, että virkavaatteet olivat pesussa ja että uudet oli tilattu. Parin 

päivän päästä keskustelusta saapui laatikko, jossa virkavaatteet olivat.  
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5:2 ”...ni tuli sitt esille nämä, että vaatteet on pesussa ja uudet on tilattu ja kaikki tulee ja sen 

puolesta se oli kyllä aika selkeetä. Että henkilö sitte itte kertoi, että mikä on homman nimi ja 

näinhän se oli, että parin päivän päästä hänelle tuli laatikko miss oli vaatteet sitte. ... Ainoo, ett 

siitä tietenkin tehtiin tietenkin muistio sitte, että ja samalla lailla lähetettiin esimiehelle ja sille 

henkilölle, että tämmönen keskustelu käytiin, että joo.” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Yhdessä tarinassa esimies kertoi, että työntekijän työtehtävä oli vaihdettu. Organisaatiomuutoksen 

yhteydessä hänet oli siirretty päivätöistä kolmivuorotyöhön. Hänet oli siirretty takaisin päivätöihin 

kolmivuorotöistä, koska yövuorot eivät hänelle olleet sopineet.  

 

4:3 ”Eilen soitin... ja keskustelin, juteltiin puhelimessa ja tää asia tuli selväks sitte ja tota noin niin 

asia on järjestyksessä ja ja se riitti selvityksenä meidän hallintoon tää puhelinkeskustelu.  

... koska tää henkilö tosiaan ei joudu enää tekemään niitä yövuoroja. Nyt on tietyllä lailla tällä 

henkilöllä niin parempi mieli jo, että työtehtävä on tietyllä lailla muuttunu pikkusen... elikä tää tuli 

niin ku semmosena lieveilmiönä sitten tästä uudesta organisaatiosta mistä tuli tää..., ett tämmöset 

henkilöt mitkä ei koskaan aikasemmin ollu tehnykään vuorotöitä, niin he joutu sitte tämmöseen 

mukaan.” 

 

Kahdessa poissaoloja koskevassa tarinassa (5:1 ja 13) toimenpiteet työpaikalla olivat jääneet sillä 

hetkellä siihen, että muistiot keskusteluista oli lähetetty kyseiselle työntekijälle ja esimiehen omille 

esimiehille. Näissä tarinoissa esimies ei ollut tietoinen palaverin jälkeisestä tilanteesta.  

 

5:1 ”... mä raportoin tästä niin ku esimiehelle tai muistio meni esimiehelle ja sitte tota ja näille 

henkilöille ja tota ää, tällä hetkellä ni en osaa sanoa siihen mitään, että mitä näitten pohjalta on 

sitte asiaa edistetty, että ne keskustelut on käyty. Niin ku sanottu, ni mitään palautetta en oo saanu 

sitte.” 

 

13 ”Sitt jatkettiin ihan entiseen malliin elikä en tiedä onko tullu, ku siin on, voi olla ett hallinto 

määrää heille sitt lääkärintodistuspakon, mutta tota en tiedä, onks tää henkilö saanu sen vai ei... 

Oisko siitä nyt joku kolmisen viikkoa.” 
 
 

Yhdessä tarinassa sen sijaan esimies kertoi pidetystä poissaolojen seurantakeskustelusta, jossa 

olivat läsnä kyseinen työntekijä ja muita esimiehiä. 

 

14 ”No kyll se oikestaan meni niin, ett keskustelu, keskusteltiin ensin se asia ja siitä se toimitettiin 

hallintoon ja sitte hallinnon kautta sitte, mä en muista oliko meillä tais olla hallinto kautta sitte tää 

tää kyseine henkilö, minä ja tais olla muitakin esimiehiä tais olla sitten pidettiin semmonen lyhyt 

myös tää henkilö tietysti, että missä mennään ja mitä nyt sitte odotetaan ja ja mitä tota halutaan 

tulevaisuudessa, ett toimitaan ja.” 
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Myös virkavaatetusta koskevassa tarinassa toimenpiteet työpaikalla olivat haastatteluhetkellä 

jääneet siihen, että esimies oli toimittanut pidetystä palaverista muistion omille esimiehilleen että 

kyseessä olleelle työntekijälle.  

 

5:2 ”... tietenkin tehtiin tietenkin muistio sitte, että ja samalla lailla lähetettiin esimiehelle ja sille 

henkilölle, että tämmönen keskustelu käytiin, että joo.” 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Poissaoloihin puuttumisesta kertovassa kahdessa tarinassa toisessa (4:3) esimiehen kokemat 

haasteet liittyivät siihen, ettei työntekijää haluttu loukata ja toisessa (14) siihen, että esimies koki, 

ettei hän osannut kyseisessä vaiheessa toimia sielunhoitajana. Kahdessa tarinassa (5:1 ja 14) 

esimiehet kokivat, että poissaolokeskustelu oli käyty positiivisessa hengessä. Toisessa näistä 

tarinoista (14) esimies arveli, ettei keskustelu ollut työntekijällekään miellyttävä. Tässä tarinassa 

esimies koki, että puuttumiskeinot alkavat olla vähissä, koska alaisen tuli jo toimittaa jokaisesta 

poissaolopäivästä lääkärintodistus, ja että on hyvä, että vastuu asiasta on hallinnolla. Tässä tarinassa 

esimies toi esille sen, että hän koki olleensa tilanteessa vain välikätenä.  

 

4:3 ” ja tota noin niin eihan me olla täällä lääkäreitä ja näin, että ett se, että ei loukkaa niin ku   

henkilöö, että se oli itselle aika haasteellinen tehtävä niin ku keskustella henkilön kanssa.” 

 

5:1 ” ett hyvässä hengessä käyty. Ni tota ne on menny ihan ihan silleesti niin ku tosiaan...” 

 

14 ”No eihän se tietysti ollu ollu tota mitenkään miellyttävä varmaan hänenkään, hänenkään 

puolesta, mutta tota kyllä se niin ku rakentavassa hengessä meni ja ja asiat tuli selvitettyä siinä 

siltä osin, ku se nyt selvis. ... mutta tota kyllä tietysti siihen en mä osaa nyt sanoo onko hänen 

elämänsä siit nyt niin kauheen paljon parantunu siitä, että onko siitä ollu niin ku, jos sitä 

hyötysuhdetta miettii, niin tota mulla alkaa sit esimiehenä keinot, keinot olla aika vähissä. Ett 

hänellä on nykyisin semmonen, ett jokaisesta päivästä pitää olla (= lääkärintodistus, jos on pois), ni 

silloin mun keinot on huomattavan vähäset tavallaan siihen puuttua. Ja sitten taas niin ku sitt, kun 

oon häntä nähny, ni ei hän sillon oo ollu ainakaan alkoholin vaikutuksen alaisena, eikä eikä oo ollu 

sillai, joka on niin ku, johon mä pystyn ihan oikeesti puuttumaan, ett tota. ... Noo en mä sillai niin 

ku kokenu, että mä olisin olisin, ett tavallaan mä olin siinä vaan välikätenä ja mä niin ku kirjasin ne 

mitä haluttiin, ett mä kirjasin, ja sitte hallinto niin ku otti sitte otti sen asian tavallaan hoitaakseen. 

Että tota enkä mä niin ku mun mielestä se on tavallaan hyvä. En mä osaa olla mikään sielunhoitaja 

siinä vaiheessa, että.” 

 

Yhdessä tarinassa esimies kertoi, ettei työntekijän kanssa käyty poissaolokeskustelu ollut 

vaikuttanut esimiehen ja työntekijän väliseen suhteeseen.  
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13 ”Mä tunnen sen kaverin ihan jo vuosien takaa, ni ei se mitenkään meidän suhteita oo muuttanu 

tai mitään, että ett tiedettiin, ett mun pitää tehdä se homma,  ja tehtiin se, ja ei mitään semmosia 

kyräilyjä puolin tai toisin oo sen jälkeen että.” 

 

Virkavaatetusta koskevassa tarinassa esimies koki, että työntekijä oli antanut tapahtuneelle 

ymmärrettävät selitykset. 

  

5:2 ”Että siihen oli siinä mielessä niin kun mun mielestä ihan selvä peli, että siin asia keskusteltiin 

ja mun mielestä hän antoi niin kun ihan ymmärrettävät selitykset ja ei siinä mun mielestä niin ku.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Poissaoloja koskevissa tarinoissa yhdessä tarinassa (4:3) esimies koki, että poissaolojen syynä on 

organisaatiomuutos ja yhdessä tarinassa (13) alaisen sairaustilanne. Nämä kausaaliattribuutiot 

luokittelin ulkoiseksi attribuutioksi eli työympäristöstä/toimintajärjestelmästä/alaisen tilanteesta 

johtuvaksi. Kahdessa tarinassa (5:1 ja 14) haasteellisen tilanteen syyt arveltiin olevan sekä 

työntekijän toiminnassa että työympäristön/toimintajärjestelmän muutoksessa. Tämän 

kausaaliattribuution luokittelin sekä sisäiseksi (= syy alaisessa) että ulkoiseksi (= syy alaisen 

ulkopuolella) attribuutioksi. Virkavaatetuksesta kertovassa tarinassa (5:2) esimies koki, että 

tapahtuman syy on alaisen asenteessa. Tämän kausaaliattribuution luokittelin sisäiseksi eli alaisen 

toiminnasta johtuvaksi. 

 

Tarinassa (4:3), jossa työntekijä oli siirretty vuorotyöstä takaisin päivätöihin, esimies koki, että 

poissaolojen syynä oli organisaatiomuutos eli joustaviin työryhmiin siirtyminen. Muutos oli 

aiheuttanut sen, että aiemmin päivätyötä tehneet oli siirretty vuorotyöhön, mikä ei ollut soveltunut 

kyseiselle työntekijälle.  Tämän kausaaliattribuution eli organisaatiomuutoksen luokittelin 

ulkoiseksi eli työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi.  

 

4:3 ”ett ne ei pysty nukkumaan ei yöllä ei päivällä ja tietenkin tämmönen, jos tämmöseen 

kierteeseen joutuu ni se on todella rasittavaa ja vaatii sitte tietysti tämmösen pitemmän 

sairausloman mikä hänelläkin oli sitten ollu, ... elikä tää tuli niin ku semmosena lieveilmiönä sitten 

tästä uudesta organisaatiosta mistä tuli tää ..., ett tämmöset henkilöt mitkä ei koskaan aikasemmin 

ollu tehnykään vuorotöitä, niin he joutu sitte tämmöseen mukaan.” 

 

 

Yhdessä tarinassa (5:1) esimies kertoi kahdesta eri työntekijästä, jonka poissaoloihin esimies oli 

joutunut puuttumaan. Toisen alaisen kohdalla esimies attribuoi poissaolojen syyn alaisen 

perussairauteen sekä mahdollisesti myös organisaatiomuutokseen. Tosin molemmat henkilöt olivat 
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esimiehen mukaan kertoneet, että työyhteisö tai työilmapiiri ei ole ollut poissaolojen syynä. Toisen 

alaisen kohdalla esimies attribuoi poissaolojen syyn henkilön yksityiselämään. Tämän kahdesta eri 

alaisesta kertovan tarinan kausaaliattribuutiot luokittelin edellä esitetyn perusteella sekä sisäiseksi 

eli alaisesta johtuvaksi että ulkoiseksi eli työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi. Tämän 

tein siitä syystä, että esimies arveli, että muutokset toimintajärjestelmässä olivat saattaneet altistaa 

käyttämään tekosyynä alaisen tilannetta eli perussairautta tai yksityiselämän ongelmia, jolloin syynä 

olisi itse asiassa alaisen toiminta, jonka luokittelin sisäiseksi attribuutioksi. Ulkoisesta attribuutiosta 

kertovat sen sijaan henkilöiden tilanne ja organisaatiomuutos.   

 

5:1 ” mutt tota niin siis niin siis toinen tapaus oli niin ku selkeä ja mä sanoin silloin, että se oli tota, 

ett se oli perussairaudet taustalla ja tota ja ja sitt tää lääkitys. Tietenkin nää muutokset saattaa 

tietenkin herkistää ja altistaa vähän enemmän sitten käyttämään ehkä tekosyynäkin sitä, mutta tota 

öö, näitten kohdalla, ni nää nää keskustelut niin tota toi mun mielestä kyllä esille sen, että 

molemmat sano ja niissä on myös laitettu se, että ett tää työyhteisö tai työilmapiiri ei ole 

vaikuttanut näihin, että ne niissä keskusteluissa kyllä tuli esille. ... No vähän siinä on varmasti myös 

näitä muita elämään liittyviä asioita, että tota. Sitä siinä keskustelussa silloin ei suoraan käyty läpi 

eikä noin, koska mulla ei ollu niin faktaa tietoa kaikesta, mutta tota ett kyll se esille tuli siinä 

vaiheessa sitte itsellekin ja, mutta siinä oli myös toinen seikka sitten niin ku tää lääkitys kävi ilmi 

sitten hänen kertomanaan. Että tota siinä mielessä, ett toisessa on enemmän haastetta kun toisessa 

että, jos näin niin kun omasta puhutaan tästä mun tän hetkisestä ryhmästä, ni. ..., mutt henkilö 

kertoi, että hänellä oli aikaisemmin ollu jo vuosia vuosia tota aikaisemmin saanu tommosen 

kohtauksen mikä sitte tottakai on vaikuttanu yleisemmin. Ja lääkitys koko ajan päällä ja tota näillä 

eväillä. Toisessa tapauksessa oli oli sitte muut oli eli yksityiselämässä oli menty vähän raiteille ja 

vaikuttanu, vaikuttanu niin ku valitettavasti monta kertaa.” 

 

 

Yhdessä poissaoloja koskevassa tarinassa esimies attribuoi haasteellisen tilanteen syyn työntekijän 

sairauteen. Esimies koki, etteivät työntekijän poissaolot johtuneet ainakaan töistä ja ettei tässä 

tapauksessa ollut kysymys siitä, että alainen olisi ilmoittanut itsensä sairaaksi, vaikka olikin terve. 

Tämän kausaaliattribuution luokittelin ulkoiseksi attribuutioksi eli alaisen tilanteesta, ei hänen 

toiminnastaan tai persoonallisuudestaan johtuvaksi. 

 

13 ”... ja se sitten niin ku henkilö, no, henkilöllä oli semmonen sairaus, että en mä ei se varmasti 

ainakaan töistä johtunu, ett hänell oli nyt vaan osunu muutama sairaus tällee näin. ...koska mun 

mielestä hänellä oli hyvät syyt ja hän on käyny, ja lääkärikin sen on todennu, mutta täällä on 

varmaan aika paljon semmosiikin tapauksia, mitkä sitten, ett ilmoitetaan ittensä sairaaks, vaikkei 

ollakaan.” 

 

Yhdessä poissaoloja koskevassa tarinassa esimies oletti, että syy poissaoloihin oli työntekijän 

alkoholin käyttö, johon kotiongelmat vaikuttivat. Tämän kausaaliattribuution luokittelin sekä 
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henkilön sisäiseksi että ulkoiseksi atttibuutioksi. Ulkoisesta attribuutiosta kertoo mielestäni alaisen 

yksityiselämän tilanne ja sisäisestä attribuutiosta alaisen toiminta eli alkoholin käyttö.  

 

14 ” ” niin tota tiesin ett se alkoholin käyttö on on tota saattaa olla hänen kohdallaan ni melkosen 

niin ku rajuakin, mutta se oli mun mielestä niin ku ainakin minun silmiini se oli semmosta niin 

sanottua hallittua, että hän varmasti vapaapäivinänsä tai vapaa-ajallansa sitä käytti, mutta tota se 

ei vaikuttanu sillai niin pahasti tohon tohon työhön, mutta tota siit sit jossain vaiheessa melkein 

alko tulla semmonen ongelma, että se vaikutti tohon työhön. ...ne oletettavasti johtu nyt kuitenkin 

siitä, että hän sit vapaa-ajalla käytti enemmän tai vähemmän sitä alkoholia, ja tota siitä sitte 

keskusteltiin mistä se johtuu. Johtuuko se työstä tai tai tai vai mitä siellä oli syytä takana. Ja se nyt 

oli mun mielestä nyt semmonen niin, ku mä oon tossa just aikasemmin sanonu, ett ku se ei o pelkkä 

työasia. Mutta siellä oli sitten taustalla myös sitte jotain semmosia koti kotiongelmia, josta jotka sit 

myöskin heijastu siihen.” 

 

Virkavaatetuksesta kertovassa tarinassa esimies attribuoi alaisen puutteellisen virka-asun käytön 

alaisen persoonaan ja asenteeseen. Tämän kausaaliattribuution luokittelin sisäiseksi attribuutioksi 

eli alaisen ominaisuudesta/ toiminnasta johtuvaksi.  

 

5:2 ”... niin ku, kyll se niin ku se henkilö tai sen, kun oon tuntenu henkilön, ni tota hänellähän on 

nyt sellanen asenne ollu vähän, että hän nyt voi pukeutua välillä vähän niin kun, vähän niin ku tai 

hän pukeutuu omalla tavallaan. Että tota kyll hän niin ku tota muuten, muuten niin kun ihan 

semmonen hyvä työntekijä ja ja ja, mutta tavallaan semmonen vähän oma persoona sitte, että ei 

ehkä välttämättä aina tuu miettineeks, että on viis kolleegaa, joilla on virkavaatetus kohdallaan ja 

hänellä nyt on niin kun vähän mitä sattuu, mutt ei sekään nyt välttämättä ehkä niin hyvä kuvaa siitä 

anna, mutta.” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Näissä tarinoissa saatu tuki esimiehille tuli pääsääntöisesti saadun raporttimallin ja oman esimiehen 

kanssa käytyjen keskustelujen muodossa. Poissaoloista kertovista tarinoista yhdessä tarinassa (4:3) 

esimies oli saanut tukea haasteelliseksi koettuun tilanteeseen omilta esimiehiltään ja 

henkilöstöhallinnolta. Tässä tarinassa työntekijä oli siirretty vuorotyöstä päivätyöhön. Kolmessa 

tarinassa (5:1, 5:2 ja 13) kerrottiin, että esimiehet olivat kokeneet saamansa poissaolojen 

raporttimallipohjan saaduksi tueksi. Kaksi näistä tarinoista koski poissaoloja ja yksi virkavaatetusta. 

Toisessa poissaoloja koskevassa tarinassa (13) esimies koki, ettei ollut tarvinnut tukea 

haasteelliseksi kokemaansa tilanteeseen, mutta jos olisi sitä tarvinnut, niin hän olisi varmasti sitä 

saanut. Toisessa näistä tarinoista (5:1) sen sijaan esimies koki saaduksi tueksi oman esimiehensä 

kanssa käydyt keskustelut. Tämä kokemus koski myös virkavaatetuksesta kertovaa tarinaa (5:2). 

Näistä tarinoista kävi ilmi, että organisaation tuki tulisi toisella tavalla kyseeseen, jos alaisen 

toimintaan joudutaan puuttumaan vielä esimiehen ja asianomaisen käymän keskustelun jälkeenkin. 
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Yhdessä poissaoloja koskevassa tarinassa (14) esimies oli kokenut, ettei hän tarvinnut tukea 

tilanteeseen.  

 

4:3 ”... Eilen soitin hänelle ja keskustelin, juteltiin puhelimessa ja tää asia tuli selväks sitte ja tota 

noin niin asia on järjestyksessä ja ja se riitti selvityksenä meidän hallintoon tää puhelinkeskustelu.”  

 

5:1 (poissaoloja koskeva tarina) ja 5:2 (virkavaatetusta koskeva tarina)  

”No en mä tässä vaiheessa vielä niin ku. Tietysti mä oon keskustellut esimiehen kanssa, että millä 

tavalla, että ku mä oon saanu muutaman mallipohjan, ett minkälainen se pitäis olla, että ja 

tämmösiä, tämmösiä, mutt ett tota en mä oikestaan muulla tavalla sitte tässä vaiheessa ainakaan 

niin kun näitten tapausten kohdalla niin kun miettinyt, koska oikestaan se nyt sitten, jos nyt tulee 

jälkeenpäin, niin sitten se asia muuttuu.”  

 

13 ”... kyllä mä olisin varmasti saanu tukea tota noin, ett mut mun mielestä se oli tukea, kun mulle 

laitettiin se vanha keskustelumuistio pohjaks, ni sitä pysty käyttää, ku sorvaa vaan itte vähän sitä, 

mutt olisin varmasti saanu tukea, jos oisin vaan kysyny.” 

 

14 ”Noo en mä sillai niin ku kokenu, että mä olisin olisin, ett tavallaan mä olin siinä vaan 

välikätenä...” 

 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Yhdessä poissaoloista kertovassa tarinassa viitattiin siihen, että organisaatiossa oli käytössä 

varhaisen puuttumisen toimintamalli-työkalu, johon poissaoloseurantakin liittyi (4:3). Yhdessä 

tarinassa (13) arveltiin, ettei työkalua kyseiseen tilanteeseen oikeastaan ole olemassa, mutta että 

aiheettomiin poissaoloihin voisi työkaluna olla työvuorosuunnittelu, jossa työvuoroja pystyisi 

ennakoimaan pidemmälle aikavälille kuin kolmen viikon päähän. Tarinassa, jossa poissaolojen syy 

liittyi alkoholin käyttöön (14), työkaluksi ehdotettiin tiivistä yhteistyötä hallinnon kanssa tuen ja 

tiedon saamiseksi siitä miten vastaavan asian kanssa oli aikaisemmin toimittu. Kokemus oli, että 

selkeät askelmerkit menettelytavoista olisivat hyvät.  

 

4:3 ”... elikä meillähän siis sääntönä tuli näin, että puolen vuoden sisällä elikä sieltä otetaan tietyt  

raportit sitten niin kun ulos ja tota noin niin tietenkin tästä informoidaan niin kun lähiesimiestä. Ja  

niin ku minäkin sain nyt sitten viestin ihan päivämäärät ja kaikki, että henkilö on ollu niin ku tällön  

ja tällön pois ja tällön ja tällön.” 

 

13 ”No ei oikestaan oo... mutt työvuorosuunnittelija ehkä vois, mikä vois olla silleen, että ku sä olet 

jaksotöissä, ni sä et osaa yhtään arvioida mitä sun seuraavan jakson vuorot sisältää. Elikkä, jos 

sais siihen semmosta niin kun, kun aikaisemmin on saatu, mut ku tuli tää uusi organisaatio, ni sitä 

ei saada samalla tavalla, että et pysty laskee, sä et tiedä vaikka, ett onks sulla kolmen viikon päästä 

tai sanotaan neljän viikon päästä, ni onks sulla vapaata se tiistai vai ei. Että tota, ett koska ne listat 
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tulee aina sitt viime tinkaan, ni sulla voi olla millanen vuoro siinä tahansa. Ja sitt jos joku on, tätä 

mä just tarkotin, että jos joku on sopinu jonkun menon siihen ja huomataan, ett se on työpäivä, ni 

sillä tavalla se on helppo saada ittensä vapaaks, ku soittaa itsensä sairaaks. Sitten toinen 

vaihtoehto on on niin ku koittaa jonkun kanssa sen vuoron vaihtaa, mutt sitt jos kukaan ei suostu 

vaihtaa vuoroa, ja sen jälkeen sä soitat ittes sairaaks, ni sitt se on on tota aika läpinäkyvä juttu. 

Että tietysti sitte ehkä sekin vois olla ennaltaehkäisevää juttu tämmösiin juttuihin, että tota noin 

niin, ku tietäis ne vuoronsa pidemmälle, kun se kolme viikkoa eteenpäin yks jakso.” 

 

14 ”Kyllä varmaan sellaset selkeät askelmerkit, ett miten näissä asioissa toimitaan, ni olis hyvä. 

... Mutta tietysti ehkä sitt varsinkin just tommosissa tilanteissa, niin ainakin jotain semmosta ehkä 

tiivistä yhteistyötä sen hallinnon kanssa. Ja ehkä, jos siellä on jotain tietoa, ett miten on 

aikasemmin näiden asioiden kanssa toimittu, niin ehkä ehkä jotain tukea kautta tietoa vois sieltäkin 

tulla enemmän.”  

 

Kahta tarinaa (5:1 ja 5:2) koski ehdotus siitä, että organisaatiolle yhteinen työkalu haasteellisen 

tilanteen käsittelyyn/ratkaisuun voisi olla yhdenmukainen raporttimalli yhdenmukaisine 

kysymyksineen.  

 

5:1 (poissaoloja koskeva tarina) ja 5:2 (virkavaatetusta koskeva tarina)  

”...yhdenmukainen raporttimalli joo... Mun mielestä varmaan se yhdenmukaisen tai siis semmonen, 

semmonen vois olla kyllä, että ... Kyllähän se varmaan tota tietenkin aina, niin ku tää jokainen 

henkilö on aina erilainen haastateltava, ni tota, se tota, kyll se joku pohja tietenki mihin rakentaa 

sen siihen ne kysymykset ja tota...” 

 

Lopputulos 

 

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovista tarinoista kolme tarinaa (5:1, 5:2 ja 13) päättyi 

siihen, että esimies oli pitänyt työntekijän kanssa keskustelun, joka hänen oli pyydetty pitämään. 

Yhdessä poissaoloja koskevassa tarinassa alaisen työtehtävää oli vaihdettu ja esimies kertoi, että 

alaisella oli nyt parempi mieli (4:3). Alkoholin käyttöön viittaavassa tarinassa (14) esimies kertoi, 

että alainen oli poissaoloseurannassa ja että hänellä oli edelleen paljon poissaoloja. Kahdessa 

poissaoloja koskevassa tarinassa kerrottiin, ettei esimies ollut tietoinen tehdyistä jatkotoimenpiteistä 

(5:1 ja 13).  

  

4:3 ”... tää henkilö tosiaan ei joudu enää tekemään niitä yövuoroja. Nyt on tietyllä lailla tällä 

henkilöllä niin parempi mieli jo, että työtehtävä on tietyllä lailla muuttunu pikkusen...” 

 

5:1 ”... mä raportoin tästä niin ku esimiehelle tai muistio meni esimiehelle ja sitte tota ja näille 

henkilöille ja tota ää, tällä hetkellä ni en osaa sanoa siihen mitään, että mitä näitten pohjalta on 

sitte asiaa edistetty, että ne keskustelut on käyty. Niin ku sanottu, ni mitään palautetta en oo saanu 

sitte.” 
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5:2 ”... ja mun mielestä hän antoi niin kun ihan ymmärrettävät selitykset ja ei siinä mun mielestä 

niin ku. Ainoo, ett siitä tietenkin tehtiin tietenkin muistio sitte että ja samalla lailla lähetettiin 

esimiehelle ja sille henkilölle, että tämmönen keskustelu käytiin, että joo.” 

 

13 ” Ei siinä tapahtunu sitt mitään erikoista. Sitt jatkettiin ihan entiseen malliin elikä en tiedä onko 

tullu, ku siin on, voi olla ett hallinto määrää heille sitt lääkärintodistuspakon, mutta tota en tiedä, 

onks tää henkilö saanu sen vai ei.” 

 

14 ” minä ja tais olla muitakin esimiehiä tais olla sitten pidettiin semmonen lyhyt myös tää henkilö 

tietysti, että missä mennään ja mitä nyt sitte odotetaan ja ja mitä tota halutaan tulevaisuudessa, ett 

toimitaan ja... mulla ei oo nyt tarkkaa kuvaa siitä, ett onko niitä poissaoloja vähemmän vai 

enemmän. Mä luulen, että niitä on vähän vähemmän, mutta tota kyll niit edelleenkin on ja sitte kun 

siinä on se ongelma, ett ne on suhteellisen pitkiä, ett ne on sitte, puhutaan jo viikoista, jos ei nyt 

peräti kuukausista, ni tota ne on vähän semmosia hankalia, mutta tota toivottavasti niitä on 

kuitenkin vähemmän...”  

 

 

 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (12) kuuluu tarinoihin, joissa tilanteen välitön 

kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta tilanteen kokonaiskontrolli esimiehen 

ulkopuolella. Tässä tarinassa esimies toimi tilanteessa toimeksiannon toteuttajana.  

 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina alkoi tilanteella, että esimies oli saanut tiedon siitä, 

että yhteen työpisteeseen olisi pitänyt saada lisäresurssi. Esimies oli tiedustellut samanaikaisesti 

kolmelta työntekijältä heidän työtilannettaan. Kahdella oli sillä hetkellä töitä ja yhdellä ei. Esimies 

oli pyytänyt alaista, jolla ei ollut juuri kyseisellä hetkellä töitä, menemään tarvittavaan 

työpisteeseen.  

 

12 ”... lyhyesti ni tota mun mun piti vaan tota saada joku henkilö x:ään tota, koska sinne oli pakko 

saada purettua sitä... ja täällä oli kolme henkilöä, kolme henkilöä... tuolla huoneessa. Mä menin 

sinne ja tota, tota kysyin yhdeltä, että mikä on nyt homman nimi, että tota, että onks mikä on niin ku 

työtilanne. No hän sano..., että hän menee yhden henkilön kanssa sinne tohon..., jotenka siit jäi se 

yks, ku kaks ihmistä oli menossa sinne, siitä jäi se yks. No mää tietysti luonnollisesti käännyin 

siihen että selvä, että siitä sitte täytyy mennä x:ään heti, että siellä on pakko purkaa, ett sielt on 

soitettu, ja ja on pakko mennä purkaa sitä ruuhkaa.” 
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Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Kun esimies oli pyytänyt alaista menemään toiseen työpisteeseen, alainen oli vastustanut esimiehen 

määräystä. Esimies oli poistunut tilanteesta puistatellen päätään ja todeten, että ”vittu, kyllä on taas 

tänään vaikeaa”. Alainen oli hetken kuluttua tästä tapahtumasta tullut esimiehen luokse kertomaan, 

ettei hän ole kieltäytynyt työtehtävästä. Esimies oli kehottanut alaista menemään paikkaan, jossa 

lisäresurssia tarvittiin ja alainen oli mennyt. Tapahtuman jälkeen vielä samana päivänä esimies oli 

kuullut tapahtuman alkutilanteessa olleilta henkilöiltä, että työpisteeseen menemistä vastustanut 

alainen oli kokenut, että esimies oli loukannut häntä ja että hän harkitsi yhteydenottoa liittoon. 

Kyseinen alainen oli tapahtuman jälkeen jäänyt reilun viikon sairauslomalle. Esimies oli 

varmistanut, että alkuperäisessä tilanteessa paikalla olleet kaksi henkilöä todistaisivat tapahtuman 

tarvittaessa. Esimies kertoi, ettei hän ole tavannut kyseistä alaista tapahtuman jälkeen.  

 

12 ”No tää yks henkilöhän otti, ett tietenki, tottakai totta kai minä. No, ei siinä mitään se on 

tällanen tilanne ja ei siinä mitään mä vaan sanoin, ett mikä täss on nyt epäselvää, että nyt kimpsut 

ja kampsut siitä ja..., ett siellä on nyt oltava ihan välittömästi, että ett tuliks tää nyt selväks. Ni tota 

no se oli tommosta niin ku, ei semmosta kieltäytymistä, vaan tommosta muulla tavalla protestointia. 

Okei no, mä en jaksanu jäädä siihen huoneeseen sen enempää kuuntelee,...No, ei siin mitään, mää 

ajattelin, että kyll se homma hoituu ja menin takas tänne. No kymmenen viidentoista minuutin 

päästä tää sama henkilö tulee sitte tänne. Hän varmaan sitt oli itteki miettiny ja pelästyny sitte että 

tota sitä protestointia ja sitä, ett miten mä olin reagoinu siihen ja. Mutta hän tuli tonne, että että 

hän ei ole sitte kieltäytyny työtehtävistä, että hän sanoi, että totta kai ja totta kai minä menen, että 

mä en oo kieltäytyny työtehtävistä. Mä sanoin, että hei, asia on ihan selvä, että tää on ihan selvä, 

että kymmenen viistoista minuuttia sitte mä sanoin, että mee sinne, ett nyt tää asia on ihan mun 

puolesta selvä, mutta nyt mee sinne..., ni sitte hän vielä tota, että joo, mutta sitt mitä sä sanoit 

mulle, että vittu. Mä sanoin, että en todellakaan sanonu sulle, että että nyt tää asia on ihan selvä, 

että onks tää, ett mee vaan sinne. No hän sano, ett selvä, ett hän menee nyt sinne, ni sitt kuulin vaan 

muilta tota siinä huoneessa olleilta sitten jälkeenpäin iltapäivällä, että hän oli sitte tota... mutta että 

häntä oli nyt niin ku kuulemma loukattu tässä niin, ett hänen täytyy varmaan ottaa liittoon yhteyttä, 

lakimiehiin ja ynnä muihin. Ja nää muut henkilö vaan sano mulle.  

No mä en nyt sen enempää tota tähän asiaan niin ku viittiny, viittinyt vaivaa vaivaa tota päätäni 

enkä itteeni, vaan varmistin, että ne muut henkilöt, ketä oli siin huoneessa, ni tarvittaessa sitte, että 

mitä mieltä ne itte oli siitä tilanteesta ja mitä ne todistaa sitte, jos tästä tulee jotain jälkeenpäin. Ni 

tota he kyll sano, ett kyll kuuli siinä ja kertoo ett mitä siinä niin ku oikeesti oli tapahtunu...  

ja ja tota sitte otetaan tähän vielä se, että tän tapahtuman jälkeen, ni tota tää henkilö oli sitte tota, 

olikohan se sitte reilun viikon sairauslomalla. Mä en oo itte edes nähny tätä henkilöä sen jälkeen, 

ett mä olen ollu eri aikaa vuorossa ja sitt hän oli viikon sairauslomalla siinä, ku olis ollu ehkä 

samaan aikaan vuorossa, että vaikee sanoo mikä on tilanne tänä päivänä. En oo nähny.” 
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Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Esimies oli kertonut tapahtuneesta ylemmille esimiehille. Samoihin aikoihin paikallinen liiton 

luottamusmies oli lähettänyt valikoiduille työntekijöille kyselyn, jossa pyydettiin kertomaan 

tilanteista, joissa esimies oli kohdellut työntekijää kaltoin. Esimies arveli, että kysely oli 

kohdistunut varsinaisesti häntä ylempiin esimiehiin ja että kyseinen alainen oli liiton tekemässä 

kyselyssä kertonut hänen toiminnastaan. Liiton kerrottiin pesseen kätensä tästä kyselystä ja 

pahoitelleen tapahtunutta. Esimies oli itse myös kyseisen liiton jäsen. 

 

12 ”... että ni tota kuulin tästä ja sitten samoihn aikoihin meillä ilmestyi täällä se tämmönen hyvin 

epämääräinen luottamusmiehen liiton kysely... Yllättäen meni niin ku aika samoihin aikoihin täällä 

ilmestyi tämmönen, joka muuten tänään tänään tulee liiton, liiton tota henkilöitä vielä selvittelee 

sitäki asiaa, koska seki meni niin ku aivan perseelleen. Nit tota lähetettiin tietyille henkilöille täällä 

luottamusmiehen toimesta. Ei esimiehille eikä kaikille x- ryhmän jäsenillekään eli jätettiin 

tarkoituksella joitkin henkilöitä pois tästä jakeluluettelosta. Ni liiton nimissä tämmönen kysely, että 

että odotas nytten, no mä en oo vieläkään saanu sitä liitolta. Mä oon saanu sen muulta 

henkilöstöltä, mutta tota siinä oli, että öö, kerätään kerätään tota tapauksia ja tahtumia, että jos jos 

henkilöstöä on kohdeltu kaltoin esimiehen, esimiehien toimesta. Siis näin lyhyesti, ni liiton 

luottamusmieheltä, saman liiton, joka jäsen mä itsekin olen, jota viestiä mä en oo saanu vieläkään. 

No okei, ku liitolta ku tää vuosi tää asia julkisuuteen, ni liitoltahan, liiton puolestahan pestiin kädet 

ja pahoteltiin, ett sieltä tuli kaikkee, mutta mutta luottamusmieheltä mä en oo vieläkään kuullut 

mitään enkä saanu saanu tota edelleenkään tätä kyselyä. Mutta, mutta se se on aika, se on, se ei oo 

suoraan yks yhteen tämän tämän tapahtuman kanssa, että että että se on nii ku laajempia 

tapahtumia, ja ja enemmän ni kohdistu vielä mua ylempiin esimiehiin. Mutta siis ikävä sattuma just 

nää kaks samaan aikaan, josta mä tiedän, ett tietenki, tietenki tää kyseinen henkilö tietysti on 

kirjannu välittömästi musta, vaikka se ei ollu sen kyselyn aiheuttajakaan.” 

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Esimiehen verenpaineen kerrottiin nousseen työntekijän protestoinnista. Tarinassa annettiin 

ymmärtää, ettei alainen ollut tehnyt työtoimintaan liittyviä tehtäviä sillä hetkellä, kun esimies oli 

pyytänyt häntä menemään toiseen työpisteeseen. Esimies koki tehneensä väärin siinä, että oli 

todennut työntekijän protestointiin, että ”vittu, kyll on taas vaikeeta tänään”. Tilanne ei ollut ollut 

esimiehestä kovin mukava. Hän koki, ettei tilanne ollut sellainen, jota olisi edes eteenpäin pitänyt 

viedä. 

 

12 ” Okei no, mä en jaksanu jäädä siihen huoneeseen sen enempää kuuntelee, mutta tietysti ittellä 

nousi verikäyrä, koska toi on niin yksinkertainen asia, että että jos on jotain työtehtävii, ni sinne 

niin kun on vaan mentävä.  Että jos on jossain internetin ääressä siinä, niin se ei nyt voi olla niin 

kun protestoinnin aihe, ett hän just joutuu sinne. Ja, no okei, ainoo mikä mikä mä ehkä siinä vähän 

tein itse itse virheen, ni oli se ku mä lähin siitä huoneesta, ni mä puistelin vaan päätäni ja ittekseni 

sanoin, että vittu, että kyllä on vaikeeta taas tänään tää homma. ... että tota, sanotaan ei kovin 
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mukava, mukava tilanne sitte loppuen lopuksi. ... No tota no, kun just idea on se, ett mun mielestä 

tää asia ei ollu semmonen mitä pitäis eteenpäin edes viedä juurikaan... ” 

  

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Tässä työnjohtokäskyn vastustamisessa kertovassa tarinassa haasteelliseksi koetun tilanteen syynä 

arveltiin olevan työpaikalla olevat ristiriidat. Väliportaan esimiehen koettiin toimivan 

sanansaattajana, jota ammuttiin. Esimies arveli tilanteen juontuneen myös siitä, että kyseinen 

työntekijä oli edellisellä viikolla ollut esimiesten puhuttelussa, josta oli tehty myös muistio.  

Kyseisellä alaisella kerrottiin olleen ennenkin ongelmia. Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin sekä 

sisäiseksi (= syy alaisessa) että ulkoiseksi (= syy alaisen ulkopuolella) attribuutioksi. Sisäisestä 

attribuutiosta kertoo mielestäni alaisen toiminta, johon luettiin alaisen aikaisemmat ongelmat. 

Ulkoisesta attribuutiosta sen sijaan kertovat työpaikalla olleet ristiriidat.  

 

12 ”No kyll se varmaan kertoo näistä mun mielestä ehkä enemmänkin tästä, että että on on vähän 

tämmmösiä ristiriitoja niin ku, johon se pieni väliportaan esimies, ku hän hoitaa työtehtäviä, ni hän 

on se sanansaattaja, joka ammutaan siinä.  ...tai tai kerron vielä sen verran taustoja, että hän oli 

just ollu edellisellä viikolla tossa tossa muista ongelmista esimiesten haastateltavana tai 

tämmösessä mistä oli tehty tämmönen muistio, muistio muista tapahtumista ja ongelmista mitä 

hänellä oli ollu. No se tietysti juontaa juurensa tähänkin varmaakin. ... eli vaan niin, ku mä tossa 

huoneessa sanoin, ett tää asia on mun puolesta selvä, ett sen kun meet vaan sinne. Mä vaan oletin, 

että asia on selvä, mutta tota mut just se, että sitte ku hänkin sanoi siinä huoneessa, ett okei, asia on 

selvä, mutt sitt kuitenkin mä kuulen, että selän takana sitt puhutaan ihan muuta, ni sen takia tää on 

niin ku. ... mutta tota just tän jälkeen, ku mä kuulin tästä tästä hänen nii ku muille kovaan ääneen 

siellä esittämistä tavallaan. No, en mä tiedä onko uhkaus vai mikä mikä niin kun mikskä sitä nyt 

sanottais, mutta sanotaan nii ku toimenpiteistä...” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

  

Tarinassa kerrottiin, että esimies oli kertonut tapahtuneesta ylemmille esimiehille, koska alainen oli 

esimiehen selän takana kertonut olevansa yhteydessä liiton lakimieheen tapahtuneen johdosta.  

 

12 ”En ois muuten en ois kysyny siis ollenkaan muuten. Mun mielestä toi ei ollu niin iso iso asia, 

että siitä ois tarvinu nostaa mitään meteliä, mutta tota just tän jälkeen, ku mä kuulin tästä tästä 

hänen nii ku muille kovaan ääneen siellä esittämistä tavallaan. No, en mä tiedä onko uhkaus vai 

mikä mikä niin kun, mikskä sitä nyt sanottais, mutta sanotaan nii ku toimenpiteistä (= 

yhteydenotosta liittoon)...” 
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Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Esimies esitti työkaluksi haasteelliseksi tilanteeseen tilanteen purkua välittömästi yhtä porrasta 

ylemmän esimiehen kanssa tilanteen todistajien ollessa mukana. 

 
 

12 ”Jos on joku ristiriitatilanne, mistä väitetään jotain, ni ehkä olisi hyvä yhtä porrasta isomman 

esimiehen kanssa purkaa tää, että mitä oikeesti on tapahtunu, että onko tässä jotain. Ehkä se olisi 

hyvä heti purkaa ja selvittää sitte vielä, kun se on tuoreessa muistissa ja todistajat läsnä vielä niin, 

mitä on tapahtunu, ettei siitä jää tämmöstä epämääräistä jälkipuintia selän takana tai liiton 

kirjelmill. Tai ni mun mielestä se on ikävintä, että jossain selän takana ilman, että voi itte edes 

kertoa tai esitetään yksipuolisia näkemyksiä, mihin itte ei voi niin ku kertoo totuutta eikä oo 

todistajia eikä mitään. Ja sitten, kun ei tiedä, että mitä siellä kerrotaan, ja ottaako joku sen 

tosissaan ja, ni ehkä se olis hyvä selivttää ja täss saman tien ni.” 

 

Lopputulos 

 

Kuten edellä olevasta on jo käynyt ilmi, tässä työnjohtokäskyn vastustamisesta kertovassa tarinassa 

haasteelliseksi koettu tilanne päättyi siihen, että alainen oli mennyt hänelle määrättyyn 

työpisteeseen ja hän oli jäänyt tapahtuman jälkeen sairauslomalle. Esimies ei ollut tavannut kyseistä 

alaista tapahtuman jälkeen.  

 

12 ”Mä en oo itte edes nähny tätä henkilöä sen jälkeen, ett mä olen ollu eri aikaa vuorossa ja sitt 

hän oli viikon sairauslomalla siinä, ku olis ollu ehkä samaan aikaan vuorossa, että vaikee sanoo 

mikä on tilanne tänä päivänä. En oo nähny.” 

 
 

5.2.3 Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija 

 

Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina (6:1) kuuluu tarinoihin, joissa tilanteen kontrolli 

näytti olevan sekä esimiehellä että hänen ulkopuolellaan. Tässä tarinassa esimies näytti olleen yksin 

omien näkemystensä kanssa ja lopulta luovuttaneen vahvempien voimien edessä.  

 

 

Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina 

 

Tarinan lähtökohtana oli esimiehen vaatimus siitä, että työntekijät tekevät töitä, sillä työpaikalla oli 

totuttu toimintamalliin, että töitä tehdään vain vähän. Esimies oli esittänyt toimintamalliksi sitä, että 

kahdentoista tunnin työvuorossa kuusi tuntia tehtiin töitä ja kuusi tuntia levättiin. Tämä tarkoitti 
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käytännössä sitä, että työntekijöiden piti siirtyä työpisteestä toiseen työtilanteen niin vaatiessa.  

Esimies koki, että hänet on ihan syystä valittu esimiestehtävään, koska hän puhuu aika suoraan ja 

koska hän pystyy tekemään siihen kuuluvat tehtävät.  

 

6:1 ”Mä kerroin, mä oon ittekki ollu toss rivimiehenä, tehny samaa työtä niin kun muutkin. Tehny 

yhtä vähän tai yhtä paljon. Sanotaan, ett yhtä vähän ku muutkin. Jos ei kukaan vaadi sua tekemään, 

ni silloin sitä vaan ei tee, ellei oo omaks mielenvirkeydeks joskus tullu vähän jotain tehtyy siinä. 

Mutt kuitenkin sitt syystä tai toisesta uskon, ett ihan syystä mut valittiin siihen, ku mä puhun aika 

suoraan ja mä pystyn tekeen ne hommat. Mä sitt sanoin porukalle, ett lähetään nyt siitä, ku meillä 

on kahentoista tunnin työvuoro, ett päästäs siihen, ett tehää kuus tuntia töitä ja kuus tuntia on 

lepoa.” 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Työntekijät olivat suuttuneet esimiehen tekemästä ehdotuksesta, että työvuorossa kuusi tuntia 

tehtäisiin töitä ja kuusi tuntia huilattaisiin eli työnteko rytmittyisi siten, että yksi tuntia tehdään töitä 

ja yksi huilataan. Esimies oli perustellut ehdotustaan sillä, että hänen tehtävänään on vahtia, että 

työntekijät tekevät töitä. Muut esimiehet eivät olleet vaatineet työntekijöiltä vastaavaa työtoimintaa. 

Työntekijöitä oli ottanut yhteyttä liittoon varmistaakseen voiko näin tehdä. Toimintayksikön johdon 

johdolla oli pidetty esimiespalaveri. Esimies oli kertonut siellä esimerkin työntekijästä, joka ei ollut 

tehnyt töitä. Palaveriin osallistunut toinen esimies oli kertonut kyseiselle henkilölle sen mitä esimies 

oli hänestä kertonut esimiespalaverissa. Kyseinen henkilö oli lähettänyt tekstiviestin asiasta hänestä 

puhuneelle esimiehelle. Tarinassa kerrottiin, että tämän jälkeen muut esimiehet olivat alkaneet 

puuttua esimiehen omiin työaikajärjestelyihin, jotka oli sovittu työnantajan kanssa. Alueen 

luottamusmies oli myös pyytänyt palaveria aiheesta ”esimiehen tapa johtaa”.  Esimies oli jäänyt 

sairauslomalle. 

 

6:1 ”Ne suuttu siitä, ett eihän nyt jumalauta tämmöstä voi vaatia, ett mistä tämä määräys on tullu. 

Mä sanoin, ett mä nyt ajattelin vaan, ett jos tehtäis tälleen, ett ku mulle maksetaan siitä, ett mä 

vahdin, ett te teette töitä, ni eiks se nyt ois hyvä, että tehään vaikka tunti töitä, tunti hullataan. Ja 

sitt mä olin sopinu työnantajan kanssa sillee, ku mä hain tähän hommaan... Mä halusin, ett ne olisi 

semmoset työvuorot, ett ne ei vaikuta mun siviilielämään. Mä kysyin sitte, ku sillon sovittiin siittä 

työhommasta tän A:n kanssa, mitkä on työvuorot, ni sovittiin että mä voin tulla aamulla seittämältä. 

Mull oli seittämästä oliko ilta kaheksaan työvuoro, mutta mä voin tulla myös yhdeltätoista ja olla 

sitt taas kolme tuntii, ett mull oli sellanen liikkuva, niin ku tälleen näin liikkuva, näin näin liikkuva. 
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... Se oli työnantajan kanssa sovittu, ni ... ni se oli osa työnjohdollista homma, ett mä tulin 

aikasemmin. 

Nyt joku alko vaatimaan.  Kuus meit oli sitt tai sanotaan, ett meit oli kymmenen esimiestä kaikkiaan 

siinä, ni jokaisen meistä piti tehdä sitä samaa. Nyt yks alko vaatimaan. Mitäs nää muut tekee? Ne 

menee äkkii näitten muitten esimiesten luo, ett mitä toi yks oikein meninaa. No, tota noin niin mä 

jouduin tekee tilastoo sitt siitä, ett ku ett... mitä on tapahtunu, ni ett mitä niin ku, ett mun tehtäväks 

oli annettu, että ett työt jakautuis niin ku tasasesti. Ja mä laskin, että... Sitt ne alko kyseleen liitolta, 

ett onks teillä, ett voiko vaatii tämmöstä. ... Sitt ne alko sanomaan, että tääl on paljon muutakin 

hommaa. Tääl on puhelimeen vastaaminen, ovikello soi. 

No sitte mä hain ja vaadin aina kun mä tulin töihin. ...Eikä siinäkään ollu tiätsä, ne sai pitää sen 

aamulla sen kaks tuntia kahvitaukoa siinä ja sitt ku ne meni sinnekin, ni ei sielläkään kuule hiki 

tullu hattuun, ku...  No mä sain sitte, aina kun mä töihin, ett nyt sinne nii. Sitt mä olin lomalla, 

kesäloman kuukauden, tulin, tulin tota noin niin ja kysyin, ett no, oottekste käyny siellä... ”Ei”. Mä 

sanoin, ett mitä ei. Ei me oo käyty. Sillon käytiin kesäkuussa viimesen kerran, eli muut esimiehet ei 

ollu vaatinu käymään siellä. Ja sitt, ku mä esitin näitä asioita, ett ku koskaan ei oo vaadittu mitään. 

... Ja nää on niiden kavereita.  

Sitt meill oli esimiespalaveri... Ja kun mä otin tän esimerkin tän nimen. Mä otin kaikkeen 

surkeimman tyypin, joka lintsas ja teki vähiten. Sitt se palaveri oli pidetty. Seuraavana aamuna mä 

sain tekstiviestin, ett mitä sä oot menny musta puhumaan siell kokouksessa. Yks niistä esimiehistä 

ilmotti illalla, ett joo toi x otti sut esille esimerkkinä.  

Ni sitt nää muut esimiehet, ku me ei oikein tiedetä, ett millon sä tuut töihin. No pitäiskö teijän niin 

ku se tietää? Ett mitä se niin ku teitä huolettaa? No joo, ku toi porukka on vähän, ku sä tuut miten 

sua huvittaa. Mä sanoin, että mä tuun just silleen, ku mä oon työnantajan kanssa sopinu. Ei nyt sen 

kummosempaa. Ja se, ett jos meitä nyt oli esimiehiä sanotaan vaikkapa kaheksan kappaletta, mä 

olin ainoo ketä vaati, jonka jälkeen osa näistä esimiehistä lähti vahtimaan mua kanssa. Ett jostain 

me saadaan toi kiinni, kun se on epämiellyttävä kakkien noiden kavereiden mielestä. 

Siel oli sitt esimiesten porukassa jotain semmosta, ku oli hyvii kavereita se oma ryhmä, ni tota se 

asia oli ilmeisesti alkanu hiertämään niitä ni, sitt kerran vaan luottamusmies sanoi, ett meill on sitt 

kokous huomenna ni palaveri. No mä sanoin, ett mikäs on. X:n luottamusmies tulee ja minä tulen 

sitte tulee joku muu ja jotain. Mä sanoin, ett aha, no mitäs mä siinä.” Ett joo. Tuu sinne kato.” 

Mulle ei puhuttu mitään. No mä kysin, ett mikäs tää nyt on. Mä olin niin ku syytettynä siinä. Mä 

sanoin, ett mikäs täss nyt on. Luottamusmiehet, ett jooku sust sust on tullu aika paljon sanomista. 

Mä, ett jaa, ett mitäköhän on tullu siitä. ”No toi sun tapas niin ku johtaa.” Ensinnäkin mä en johda 

mitään. Mä teen itte siinä missä muutkin, mutt jos mä nyt sanon, ett lähettäis siitä, ett päästäs 

siihen, että puolet töitä ja puolet luppoo, ni onks se pahasti sanottu? Ni ne pyys, ett tollee, ku sä 

sanot niin suoraa. Mä sanoin, ett oisko se parempi, ett mä niin ku arvuuttelisin näitä asioita ja mä 

voisin arvuutella, ett tarttiskohan tänään tehdä jotain vai ei. Tarttisko huomenna tulla töihin 

ollenkaan. ... Joo ja sitt, no sitt tän takia mä en sitt voinu, koska tota noin niin esimiehet ei oo 

samassa linjassa. Ni mä ajattelin, ett en mä voi jatkaa tämmöstä. Mä otin sillon jonkun kolmen 

viikon sairausloman tai jotain tämmöstä. Mä ajattelin, ett mun on turha tulla töihin.” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Tarinassa ei kerrottu varsinaisista toimenpiteistä työpaikalla tapahtuneen johdosta, esimerkiksi 

yhtenäisen ymmärryksen saamiseksi siihen mitä työntekijöiltä vaaditaan. Toimenpiteet työpaikalla 

olivat pidetty esimiespalaveri, jossa esimies kertoi työntekijästä, joka ei tee mitään sekä liiton 

taholta tullut palaveripyyntö aiheesta esimiehen tapa johtaa.   



123 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Esimies koki vaikeaksi sen, että tarvitsi sanoa työntekijälle, että viitsitkö tehdä töitä, kun hän itse 

piti työn tekemistä itsestään selvänä. Esimies oli epäillyt sitä ovatko työntekijät tosissaan, kun he 

ottivat yhteyttä liittoon siitä syystä, kun hän oli esittänyt sitä, että puolet työvuorosta tehdään töitä ja 

puolet levätään. Esimies koki, että hän oli voinut vaatia tekemään työaikana töitä. Hän oli sitä 

mieltä, että 30 prosenttia olemassa olevista resursseista mahdollistaisi tulostavoitteisiin pääsemisen. 

Esimies koki, ettei voi tehdä esimiestyötä, koska esimiehet eivät toimineet samojen linjausten 

mukaan ja että joidenkin esimiesten kaverisuhteet työntekijöihin vaikeuttavat esimiestyötä. Esimies 

koki esimiestyön tekemisen mahdottomaksi eikä halunnut toimia esimiestehtävissä ko. virastossa. 

Hän koki, että työyhteisössä oli myös hyvää porukkaa, mutta että muutama ihminen hämmentää 

sitä. Esimies oli sitä mieltä, että kyseiset työntekijät eivät pärjäisi missään muualla. Siksi nämä 

työntekijät olisi pitänyt siirtää muualle. Esimies koki, että silloin, kun hän oli nuorempi, niin hänelle 

ei olisi tullut mieleenkään sanoa esimiehelle takaisin. Hän kokikin, että hänestä seuraava sukupolvi 

on entistä surkeampaa.  

 

6:1 ”Mä ajattelen, ett must on vaikeeta, ett tarttee jollekin mennä sanomaan, ett viittiiks sä tehä 

jotain. Mä pidän sitä itsestään selvänä. ... Sitt mä ajattelin, ett oottekste nyt niin ku tosissaan, että 

voidaanhan me vaatia, ett työaikana tekee jotain, jotain tulosta, ett ku meijän kuitenkin sata tulosta 

mikä oli, ni se oli niin ku kolkyt prosenttia porukasta tekis sen. ...  

Mä sanoin, ett sen takia, ku mä oon sopinu työnantajan kanssa, mä oon sopinu vai pitäiskö mun 

sopii porukan kanssa? Kysyy niiltä, ett millon mä voin tulla töihin. Ihan täys mahdottomuus. Ihan 

täys mahdottomuus toimia esimiehenä sillon. ... Mutt tää on se, että osa näistä esimiehistä ne on nii 

hyvii kavereita porukan kanssa. No ajattele hei, jos jollekin sanotaan yksityisellä, ett sopiiko, ett sä 

puolet tekisit töitä ja puolet huilaisit. Ei ne pärjää missään. Joo ja sitt, no sitt tän takia mä en sitt 

voinu, koska tota noin niin esimiehet ei oo samassa linjassa. Ni mä ajattelin, ett en mä voi jatkaa 

tämmöstä. Mä otin sillon jonkun kolmen viikon sairausloman tai jotain tämmöstä. Mä ajattelin, ett 

mun on turha tulla töihin. En mä voi tehdä mun duunia. ... mutt sitt ne tietyt ihmiset pitäis vaan 

kylmästi siirtää mualle. Tuoll on ihan hyvää porukkaa. Tää on ehkä vähän liian miinusmerkkistä 

ollu, että tääl on muutama ihminen mitkä sitä hämmentää ja saa sen asian niiku huonoks... Sillon, 

ku mä olin nuorempana talos, ni jos esimies sano jotain, ni ei mulla tullu mieleenkään sanoo 

takasin siinä, ett tota ei tää mun sukupolvikaan nyt kaikkein ahkerin oo tai mitä mä oon, mutta jos 

vertaa noihin vanhempiin mitkä on ollu, ku ei oo ollu koneita sun muita, mitkä on tottunu, appiukot 

sun muut tekee kaikki lapiolla sun muuta, mutta kyllä tää on nyt tää meikäläisest seuraava, ni on 

vielä surkeampaa. 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Tässä epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertovassa tarinassa esimies mainitsi useita syitä 

haasteelliseksi koettuun tilanteeseen. Näitä olivat ihmisten huono työmoraali ja ymmärtämättömyys 

arvostaa omaa asemaa sekä huono toimintakulttuuri, johon liittyi myös luottamusmiesten toiminta.   
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Hän koki, ettei virastoon ollut lähtökohtaisesti hakeutuneet kovin työorientoituneet henkilöt, vaan 

että sinne oli enemmänkin jostain syystä ajauduttu.  Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin sekä 

sisäiseksi eli alaisen ominaisuudesta tai toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi attribuutioksi eli 

työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi. Sisäiseksi attribuutioksi luokittelin ihmisten 

huonon työmoraalin ja ulkoiseksi attribuutioksi huonon toimintakulttuurin.  

 

6:1 ”Se kertoo siitä, että ei oo minkäänlaista niin ku moraalia, tai noh, työn tekemistä kohtaan, 

mutt se ei, puuttuu semonen niin ku, just semmonen niin ku. Ei ymmärretä sitä, arvosteta ja sitä 

omaa asemaa, mutt jos ei sitä oo. Niin ku mä sanoin, ett tää kulttuuri on niin huono täällä.  

Kulttuuri on NIIN huono täällä ja se ei tuu muuttumaan ihan hetkessä. Ja sitt, jos joku jollekin 

vähän sanoo, ni sitt on kaikki luottamusmiehet paikalla, ett täällä on ahdisteltu, tehty paha mieli 

jollekin. Ett kyll mun mielestä niin kun luottamusmiesjärjestelmää pitää, jos siihen on syytä, mutt ett 

ei voi aina, ku sanotaan jotain niin ei voi. ... Ett kyll tää on niin ku ja sitt se lähtökohta jo 

yleensäkin ni X:ään, ni ei mun mielestä oo hakeutunu semmoset kovinkaan työorientoituneet 

ihmiset, ett tää on vähän semmonen, tänne on ajauduttu syystä tai toisesta. Itse kuulun siihen 

samaan ryhmään, mutt mä oon ihan tyytyväinen, mä oon ihan tyytyväinen kyllä...” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Tarinan mukaan esimies oli saanut tukea toimintayksikön johdolta, mutta esimies koki, ettei mitään 

konkreettista ollut tapahtunut. 

6:1 ”No joo, kyllä on siis saanu tukea, mutta tota mutta ei mitään semmosta konkreettista oo sitt 

kuiteskaan tapahtunu. ..., ett tota, mutt kyllähän siis kyllä on niin ku johdosta sitt tullu se tuki myös, 

ett kyll ne niin ku. Eikä mull oo ollu mitään niin ku ongelmii johdon kanssa.” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tarinassa kerrottiin, ettei tällaiseen haasteelliseksi koettuun tilanteeseen ollut välineitä mitä käyttää 

muuta kuin, että tietyt ihmiset olisi pitänyt siirtää muualle. Esimies koki, että ihmisten pitäisi tehdä 

sellaista työtä, joka sopii heille. 

 

6:1 ”Ei oo semmosia välineitä mitä käyttää,  että ett mutt sitt ne tietyt ihmiset pitäis vaan kylmästi 

siirtää muualle. ... Sun täytyy niin ku muutamassa sekunnissa löytää se sama aaltopituus sen 

asiakkaan kanssa. ... Elikä mun mielestä ihmisten pitäis olla semmosissa töissä mitkä sopis niille.” 

 

Lopputulos 

 

Tarina epäyhtenäisestä johtamisketjusta päättyi siihen, että muut esimiehet eivät vaatineet samalla 

tavalla tekemään töitä kuin kyseinen esimies. Esimies oli jäänyt sairauslomalle. Hän ei halunnut 

toimia enää esimiestehtävässä tässä virastossa. 
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6:1” ... Joo ja sitt, no sitt tän takia mä en sitt voinu, koska tota noin niin esimiehet ei oo samassa 

linjassa. Ni mä ajattelin, ett en mä voi jatkaa tämmöstä. Mä otin sillon jonkun kolmen viikon 

sairausloman tai jotain tämmöstä. Mä ajattelin, ett mun on turha tulla töihin. ... mä muistan hyvin. 

Sen takia mä en haluu olla (= esimies).” 

 

 

5.3 Kontrolli itsen ulkopuolella 

 

Esimiesten haasteelliseksi kokemiin tilanteisiin, joissa tilanteen kontrolli näytti olevan kokonaan 

esimiehen ulkopuolella, luokittelin kolme kertomusta (1, X:Y ja 8). Nämä olivat tarinoita, joissa 

esimies näytti olevan ikään kuin uhrin asemassa tai vailla vaikutusmahdollisuutta. Nämä tarinat 

nimesin ”Esimies uhrina”- ja ”Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta” –tarinoiksi.  

 

5.3.1 Esimies uhrina 

 

Esimies uhrina -tarinoihin luokittelin kaksi tarinaa. Toinen niistä kertoo kiusaamisesta (1) ja toinen 

vamman tuottamisesta (X:Y). Esittelen seuraavassa nämä tarinat. 

 

 

Kiusaamisesta kertova tarina  

 

Kiusaamisesta kertova tarina (1) alkoi siten, että työntekijä oli käyttänyt organisaation 

toimintaprosessia väärin omaksi edukseen eli saadakseen ylityökorvausta. Esimies kuvasi kyseisen 

alaisen työtoimintaa passiiviseksi; kaikki piti olla kirjallisena ja opetettu, muuten hän ei ollut 

tiennyt mitään.   

 

1 ”... ihminen, ett hän ajattelee näin, että kaikki mitä työpaikasta saa etuja, ni se on loppuelämän 

etuja ja juuri mitään ei esimieheltä voi vaatia tai häneltä ei voi vaatia, koska kaikki pitää olla 

kirjallisesti ja kaikki pitää olla opetettu, muuten ei tiedä mitään. Ja tota tällä tapauksella oli monta 

semmosta aivan käsittämättömiä juttuja, ett se niin kun, esimerkiks yhes vaihees se oli niin, että ett 

sai ylitöitä, kun jos sanotaan, että työpaikka oli auki vaikka neljään asti, asiakas sai tulla sisään. 

Mutt jos se pyys ylitöitä tai tuli vaikka neljältä sisään, ni se piti palvella loppuun ja sitte sä sait siitä 

ylitöitä. Ni hänkin tota otti tästä automaatista itte niitä lappuja pari minuuttia vaille neljä ja muka 

niin ku palveli olemattomia asiakkaita vaikka puol kuuteen, ett sai siitä ylityökorvausta.” 
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Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Tarinan mukaan työntekijäkollega oli ilmoittanut työntekijän väärinkäytöksestä esimiehelle, jolloin 

esimies oli puuttunut asiaan. Alaisen kerrottiin kieltäneen aluksi tapahtuman, mutta sitten hän oli 

tunnustanut tekonsa. Tämä työntekijä ja hänen lisäkseen muutama muu olivat kokeneet, että 

esimiehen yleinen toiminta oli ollut väärin. He olivat liittoutuneet esimiestä vastaan ja keränneet 

esimiestä koskevaan adressiin nimiä. Adressi oli toimitettu liittoon käsiteltäväksi. Liiton 

puheenjohtaja oli haukkunut esimiestä ja uhannut häntä. Esimies arveli, että liiton puheenjohtaja oli 

vienyt asian yhteistoimintalautakunnan tai alueen johdon käsiteltäväksi. Esimies oli myös itse 

kyseisen liiton jäsen. Esimies, esimiehen esimies, alueen päällikkö ja hallinto olivat suuttuneet 

liiton toimintatavasta tässä asiassa ja asiasta oli tullut hirveä hulapaloo.  

 

1 ”Ja hän jäi siitä sitt kiinni, ku yks työkaveri siitä ilmoitti ja tota hän kielsi viimeiseen asti, ett 

ehdottomasti hän ei oo tämmöstä tehny, ett hänestä puhutaan ihan potaskaa. Ja sitt se kuitenkin 

myönsi sen jossain vaiheessa, ja sitt tää sama ihminen... tota siin oli muutama ihminen, tää henkilö 

mukaan lukien, jotka oli päättäny, että mun toimintatapa on väärin. Ja ne oli just saanu 

liittoutuman yhteen, ett siel oli kakskymmentä nimeä kerätty adressiin, ett kuinka mä oon tehnyt sitä 

ja tätä ja tota ja jättäny tekemättä jotain muuta ja ja. Sehän meni kans sitt just noiden liittojen 

organisaatioon ja siitähän nouskin aika häly, kun tota se tuli esiin. ...  

Oliko se niin, että liitto vei sen johonkin yt:hen. Oisko se ollu, niin, että mut kuitenkin niin, ett se 

meni johonkin liiton kautta sitt johonkin suunnilleen x :n päällikölle vietiin ja sitt se sieltä lähti 

purkautuu ja sitte siinä niin kun liiton, sen liiton päähenkilö mikä se nyt on, pääjohtaja tai mut 

liiton päällikkö soitti mulle puhelimessa haukku mut lyttyyn ja sano, ett kuules ..., että ett et sä 

ymmärrä mimmoset rattaat liitolla on, ett mehän voidaan niin kun panna sut mihin halutaan. Ja mä 

niin ku suutuin siitä, että mulle ei tulla sanomaan suoraan, ett mä oon saman liiton jäsen, ett kylhän 

niitten pitäis mullekki tulla sanomaan. Ja sittenhän siin oli niin, että ett mun esimieshän suuttu ihan 

hirveesti ja tota ei mulle, vaan siis sille systeemille ja x:n päällikkö suuttu, hallinto suuttu. Sitt oli 

ihan hirvee hulapaloo.” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Esimiehestä tehdystä, liitolle toimitetusta adressiasiasta oli pidetty palaveri johdon ja asianomaisten 

kanssa. Tarinan mukaan adressiin oli kirjoitettu nimi, koska ihmiset olivat kokeneet painetta kuulua 

ryhmään ja oli pitänyt valita puoli. 

 

1 ”Sitte, kun käytiin niitä sen henkilöstön kanss läpi keskusteltiin niin, sekin on aivan 

käsittämätöntä, että siinä sitt johdon kaa keskusteltiin näitten ihmisten kanssa, ni nää ihmiset sano, 

että mun piti valita puoli ja mä en halunnu erottuu tästä joukosta, ni mä lähdin siihen mukaan, ett 

ei mull oo mitään sua henkilökohtaisesti vastaan ja ei ei mull oo niin ku mitään niin ku tääl 

työpaikalla.” 
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Esimiehen tuntemukset: 

 

Esimies oli ottanut tilanteen hyvin raskaasti. Hän oli kokenut kyseisen työntekijän toiminnan 

törkeäksi, koska kyseinen työntekijä oli hankkinut adressiin mukaan muita ihmisiä ja sen jälkeen 

hän oli halunnut ottaa oman nimensä pois siitä. Esimies oli suuttunut liiton toimintatavasta käsitellä 

asiaa ilman häntä. Esimies ei itse siis saanut alusta asti osallistua hänestä käytyyn keskusteluun. 

Hänen mielestään liittojen toimintaan olisi pitänyt saada järkeä, koska liitot olivat aktivoineet 

työntekijöitä organisaatiota vastaan. Esimies koki, että hän oli liiton kiusaama, koska liitto oli 

mustamaalannut häntä hänen selkänsä takana. Esimies koki myös, että jokainen adressiin nimensä 

kirjoittanut vastaa omasta toiminnastaan, kun nimensä adressiin kirjoittaneet selittivät tapahtunutta 

sillä, että heidän oli pitänyt valita puoli. Esimies arveli, että hänen johtamistapaansa oli saatettu 

pitää liian käskevänä ja että siihen hän voisi kyllä vaikuttaa.  

 

1 ”Mä olin itte sillon aika niin ku otin sen hyvin raskaasti ja tota tän, tää henkilö olisi sitt siin 

mukana ja tota sitt kuitenkin hän sitt oli itse asiassa akrikoinu siihen muita ihmisii, mutt sitt pesi 

kätensä sillä, ett hän tuli sanomaan, ett hänen nimi listoilta pois, ett hän ei oo tässä mukana, mutt 

se sai muut siihen. Eli se oli mun mielestä aika törkeetä kanss.”  

..., ett mehän voidaan niin kun panna sut mihin halutaan ja mä niin ku suutuin siitä, että mulle ei 

tulla sanomaan suoraan, ett mä oon saman liiton jäsen, ett kylhän niitten pitäis mullekki tulla 

sanomaan. 

Eihän se toimi, ett me ollaan kuitenkin aikuisia ihmisiä, me kannetaan ittestämme vastuu on se mikä 

adressi tahansa, ni minähän se nimeni siihen panen, eikä ketään muu. 

No. Mun mielestä nää liitot pitäis saada järjestykseen. En mä nyt sano kuriinkaan, mutt järki sinne, 

järki niitten toimintaan, ett meill on, liitothan on hyvin paljon mukana kaikissa näissä hankkeissa, 

on se sitt mikä hanke tahansa ja liitto otetaan mukaan. Mutta mitä mä nyt sanoisin. Joku 

semmonen, ett joku järki tähän touhuun. ... porukkahan tulee valittamaan kaikesta maan ja taivaan 

välillä..., ett siinäki pitää tiäksä suodattaa, ett siin vois sanoa, ett hei, se on sun työtehtävä ja sä 

joko teet sen ja jos sä kieltäydyt, niin se on sulle huono asia. Ett kyllhän siinäkin pitää vähän 

kattoo, että sä et voi valittaa siitä että, mahdottomasta. ... Mähän voisin sanoa kohta, että liitto 

kiusaa mua niin ku henkilönä, ett eikö ne nyt herran jumala voi tulla mulle suoraan sanomaan, 

keskustelemaan mun kanssa, etten mä nyt tykkää siitä, ett musta lähetään selän takana 

riepottelemaan asioita tonne mihin mä en oo voinu edes kommentoida enkä tietonen. Must se on 

mustamaalaamista. Se on kiusaamista ja se pitäis niin ku saada poikki. Ihan kylmästi, ett täss on nyt 

tää systeemis piste ja sillä selvä. 

Mä sanon aika suoraan, mä sanon ehkä liian tiukasti ja liian suoraan, että nyt sä menet ja teet, ni 

sitä pidetään käskevänä totta kai ja sen mä ymmärrän. Siinä mulla on kehittämisen varaa paljon, 

ett mun täytyis sanoo, että menisitkö, mutta kuitenkin sillee, ett sulla ei oo vaihtoehtoja, ett sä 

menet. Ett semmoset mä ymmärrän. Niihin mä voin vaikuttaa.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Haasteelliseksi koetun tilanteen syyksi esimies nimesi monta tekijää. Tilanteen aiheuttajaksi esimies 

nimesi työntekijän, joka oli saanut muut mukaan hänestä tehtyyn valitukseen ja joka oli vetäytynyt 
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myöhemmin itse siitä. Tilanteen muita syitä, joita kutsun Mallen (2006) mukaisesti tilanteen 

mahdollistaviksi syiksi, olivat liittojen toiminta ja muutokset, jotka ovat aiheuttaneet sen, että 

työntekijöiden mukavuusaluetta häiritään. Tarinan mukaan muutokset olivat aiheuttaneet myös 

henkilökohtaisia pettymyksiä viran saannissa. Esimiehen mukaan liitot eivät olleet tienneet missä 

mennään ja että heillä on yhteiset tavoitteet. Esimies arveli myös, että ihmisillä oli ollut joko liian 

hyvin tai liian huonosti asiat kotona, mikä oli heijastunut työhön ja että hänen oma 

kommunikaationsa oli ollut ehkä liian tiukkaa, suoraa ja käskevää.  Nämä kausaaliattribuutiot 

luokittelin sekä sisäiseksi eli alaisen ominaisuudesta tai toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi 

attribuutioksi eli työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi. Sisäiseksi attribuutioksi 

luokittelin alaisen toiminnan, sillä esimies kertoi alaisen syyllistyneen väärinkäytökseen ja saaneen 

muita ihmisiä kirjoittamaan nimensä esimiehen vastaiseen adressiin. Ulkoiseksi attribuutioksi 

luokittelin muun muassa liittojen toiminnan ja muutokset toimintajärjestelmässä.  

 

1 ”...tää henkilö olisi sitt siin mukana ja tota sitt kuitenkin hän sitt oli itse asiassa akrikoinu siihen 

muita ihmisii, mutt sitt pesi kätensä sillä, ett hän tuli sanomaan, ett hänen nimi listoilta pois, ett hän 

ei oo tässä mukana, mutt se sai muut siihen. 

Mun mielestä ihmisillä on liian hyvin asiat, tiäksä. Niin hyvin asiat tai sitten niin huonosti asiat 

kotona, ett se heijastuu tänne tai sitte... että meil on, onko liian hyvin asiat? Ja sitte tässä... on 

semmonen ongelma, että tääl on näitä kakskyt, kolkyt vuotta talossa olleita, joiden mukavuusalue 

on tietynlainen ja ne on tottuneet, että tällai se on. Ja nyt, kun sitä mukavuusaluetta supistetaan ja 

ne joutuu tekemäänki eri asioita, ku on näitä muutoksia, ni se on niin kova juttu, että tota ne ei niin 

ku pääse siitä yli. Sitt on tämmösiä katkeria kohtaloita, ett on tehtävä auki ja siihen voidaan valita 

vaan yks ja on kymmenen hakijaa, ni yheksän pettyy. Ja sitt aatellaan, ett se on joku 

kostotoimenpide sitte, ettei niin ku, ettei nähdä itseään. 

Sitt on nää liitot, se on mun mielestä se yks. Se on melkein pahin asia. Ett liittojen edustajat ei ei nyt 

niin ku käsitä, missä mennään. Ett me ollaan samassa työpaikassa. Meillä on sama työnantaja, meil 

on samat päämäärät. Mä ymmärrän, ett jos joku asia on huonosti, ett käsketään menemään vaikka 

lehmiä lypsämään, joka ei kuulu tähän työhön, mutt ku semmosta ei tehdä. Ja ei me panna ihmisiä 

johonkin kaivoon uimaan, että o siellä loppupäivä. Että eihän täällä oo semmosta. ...Mä sanon aika 

suoraan, mä sanon ehkä liian tiukasti ja liian suoraan, että nyt sä menet ja teet, ni sitä pidetään 

käskevänä totta kai ja sen mä ymmärrän. Siinä mulla on kehittämisen varaa paljon...” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Tarinan mukaan esimies oli saanut tilanteeseen kysymättä apua ylemmiltä esimiestasoilta. 

 

1 ”... mä sain kysymättä, ett siihen niin moni sitten niin ku tuli siihen niin moni mukaan, että mä 

sain kysymättä apua.  ... Omat esimiehet, sitten henkilöstöpäällikkö, Y, x:n johtaja. Kaikki tämmöset 

tahot.” 
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Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Esimies esitti työkaluiksi haasteellisen tilanteen käsittelyyn /ratkaisuun pelisääntökokouksia ja 

työhyvinvointiluentoja, joita oli jo ollut, mutta niiden todellisista vaikutuksista oltiin epävarmoja. 

Hän esitti työkaluksi myös työkiertoa sekä paikallista keskustelua ensin liiton edustajien, päällikön 

ja asianomaisen esimiehen kanssa, jos johonkin asiaan halutaan korjausta ja ennen kuin asiaa 

lähdetään viemään organisaatiossa eteenpäin. Esimies koki, että työkierto voisi tuoda avaruutta 

omaan ajatteluun ja arvostusta omaa työtä kohtaan. Työkaluksi hän ehdotti myös työnantajan 

tiukempaa valvontaa siihen mitä ja kuinka paljon liiton edustajat tekevät työaikana. 

  

1 ”no niitähän on ollu. Mä luulen, että niistä on apua ja ei oo apua. Ett näitähän on ollu näitä tän 

jupakan jälkeen pidettiin...  tämmösii keskustelutilaisuuksia ja tämmösiä pelisääntökokouksia ja 

tämmösii miks me ollaan täällä töissä. Ja niitähän on ollu näitä työhyvinvointiluentoja ja kaiken 

maailman juttuja, mutta sanotaanko näin, että ne, jotka ei nää muutenkaan, ei näe sen jälkeenkään. 

Ett eipä ne silleen auta. Siis se herättää ne, ketkä muutenkin näkee. Ja ainahan näitä on hyvä 

kerrata. ... mutt ne, jotka ei halua nähdä, ni ne ei nää sitä senkään jälkee, vaan ne on mieluimmin 

lintsaa tai on pois tai sairaana tai jotain, ettei tartte tulla edes kuunteleen.  

... meill on esimerkiks säännöllisiä palavereja..., niin sitt sinne palavereihin ei tuu ne henkilöt, jotka 

aina valittaa ja on niin sanotusti parrikaadeilla.  ... jos joku työtehtävä on niin tärkee, ett se pitää 

hoitaa just sillon, ni sittei tartte. Ja ne on tullu, ett mä haluaisin, että silleen niin sanotusti 

pakotettais. Mutta ehkä mä sanoisin, ett yks ois työkierto eri tehtäviin, eri toimipaikkoihin. Vähän 

pitäis rupee arvostamaan sitä omaa ympäristöä, oma työpaikkaa, ett sä et arvosta sitä, jos sä olet 

aina samassa... Vähän avaruutta.   

... ja sitte, kun jos on aiheellista niin ku valittamista, niin sehän pitää viedä päällikölle sanomaa, 

että tällä henkilöllä on nyt nää asiat ongelmana, ett pitäis keskustella. Ja sittenhän se keskustellaan, 

että päällikkö tietää ja esimies tietää, ett että mikä on vikana ja sitt se lähetään vasta viemään niin 

ku järjestössä eteenpäin, jos ei se niin ku lähde vaikuttaa tai ketään ei oo kiinnostunut asiasta. Ja 

sitthän se lähtee sen järjestön mukana menee, etten mä tiedä. Mun mielestä ne pitäs saada 

jokseenkin järki päähän, ett nekin on työnantajan palveluksessa... Ja ehkä työnantajakin vois valvoo 

sitä, ett kuinka paljon nää kaiken maailman liiton ihmiset tekee, mitä ne tekee päivät pitkät... ... 

Ehkä se tiukempi työnantajan valvonta myös...” 

 

Lopputulos 

 

Tämä tarina, jossa esimies kuvasi tilannetta siten, että hän oli tilanteessa kiusattuna eli uhrin 

asemassa, päättyi siihen, että haasteelliseksi koettu tilanne käsiteltiin ja sen jälkeen kyseessä olleen 

liiton puheenjohtaja oli eläköitynyt. Esimies kuitenkin koki, että vastaava toiminta jatkuu liittojen 

taholta ja että se kohdistuu esimiehiin, jotka olivat vieneet organisaatiomuutosta eteenpäin. 

 

1 ”... että se oli silleen iso juttu. Sitt tää liiton johtaja sitt jäiki eläkkeelle just siinä sitte, mutt et niin 

ku oli todella purkamista siinä, mutta edelleen tää jatkuu. Tää on edelleen nää liitot on 

samanlaisia, että täällähän esimerkiks kohdistuu tietysti muhun, koska täällä on muutoksia ja mä 
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edellytän, ett ne muutokset sitt tapahtuu, koska munhan tehtävä on sitt tehdä sitä, mitä mun 

esimiehet sanoo ja viedä sitä strategiaa ja systeemiä eteenpäin.” 

 

 

Vamman tuottamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

Vamman tuottamisesta kertova tarina (X:Y) kuuluu tarinoihin, jossa kontrolli tilanteessa näytti 

olevan esimiehen ulkopuolella. Tässä tarinassa esimies näytti olevan työntekijän toiminnan uhri.  

 

 

Vamman tuottamisesta kertova tarina alkoi niin, että työpaikalla oli ollut juhlat, jossa ihmisiä oli 

kerääntynyt pöydän äärelle. Esimies oli ollut juuri edellisen yön yövuorossa, mutta hieman 

emmittyään hän oli päättänyt osallistua juhliin. Evääkseen esimies oli ottanut vishy-pullon, koska 

hän oli autolla liikenteessä.  

 

X:Y ”... että tota meillä oli täällä...  semmoset pirskeet henkilökunnan kesken vapaa-ajan tämmöset 

iltamat ja tota mä olin just ollu yön töissä ja tota noin niin sitten vielä aamulla lähtiessäni tossa 

noin niin tota noi kyseli, ett tuletko illalla ja mä sitt sanoin, että no, katotaan nytte jos mä jaksan, 

että kun on yövuoro ollu takana, ni ei välttämättä hirveen kiva silleen oo tulla ja. Mutt no, sitt mä 

ajattelin, ett mä kuitenkin tuun, ett mä oon hirveen vähän tämmösissä ollu ja tota tulin autolla ja 

viscy-pullo tota noin niin kainalossa. Täällä oli silleen niin ku, ett omat eväät, koska eihän meijän 

laitos mitään yleensä sponssaa, ni jokainen tuo sitte omat eväät ja tota noin niin. No, tääll oli, toiset 

nautti alkoholia ja ja toiset ei ja tota ja sitt oltiin tossa isolla käytävällä. Siihen oli laitettu pöytä... 

Tota noin niin, siihen sitte ympärille kertyi niin ku kuulijoita elikä kuuntelemaan...”  

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Esimies oli kurottautunut pöytää koti ja samalla alainen oli vetänyt hänen altaan tuolin pois. 

Esimies oli istunut paikalleen pudoten maahan. Hän oli muun muassa lyönyt päänsä jääden noin 

kolmen kuukauden sairauslomalle. Oireina hänellä oli ollut muistinmenetys, päänsäryt sekä 

tuntemus, ettei tiedä missä hän oli. Hänelle oli määrätty myös ajokielto. Hän oli käynyt paljon 

lääkärissä ja tutkimuksia oli tehty. Päänsäryt olivat jatkuneet yhä. Esimiehelle palkan menettämisen 

merkitys sairausloman ajalta oli ollut suuri, samoin hänelle määrätty ajokielto.    

Esimies oli tullut takaisin töihin työkokeilun kautta, joka oli tarkoittanut neljän tunnin työpäivän 

tekemistä. Esimies ei palannut työkokeilun aikana omaan tehtävään. Työpaikalla oli pidetty 

keskustelutilaisuus, jossa paikalla olivat olleet esimiehen esimies ja tuolin hänen altaan vetänyt 

alainen. Esimies oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen, jonka johdosta esimies ja kyseinen alainen 
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olivat käyneet sovittelutoimistossa, mutta parin sovittelukerran jälkeen sovittelutoimisto oli 

ilmoittanut, ettei asian käsittelyssä oltu päästy eteenpäin. Alainen ei ollut suostunut rahallisen 

korvaukseen. Poliisin väkivaltayksiköstä konstaapeli oli soittanut esimiehelle ja kysynyt onko 

esimies aivan varma siitä, että hän aikoi viedä tätä asiaa eteenpäin, koska tapahtunut oli ollut ”niin 

pikku juttu”. Konstaapeli oli luvannut soittaa esimiehelle uudelleen, koska esimiehen mielestä 

tapahtunut ei ollut ollut hänelle henkilökohtaisesti pikku juttu. Poliisi ei kuitenkaan ollut ottanut 

uudelleen yhteyttä esimieheen. Poliisista oli tullut jälkeenpäin kirje, että tutkinta oli lopetettu. 

Esimies oli ottanut oman asianajajan ja kertoi, että asiasta oli tulossa pitkä ja kallis prosessi. 

Esimies kertoi, ettei kyseinen alainen ollut tervehtinyt esimiestä. 

 

X:Y ”... mä sitten nousin siinä... tiimellyksessä ylös ja kurottauduin ottamaan siitä tota noin niin 

sitten sitten jotain, siin oli jotain sipsejä ja tämmöstä näin, ja istun alas niin siinä mun selän takana 

niin oli yks työntekijä ja ai tämmösesti äkkiarvaamattomasti hän vetäs sen tuolin mun alta pois ja...  

löin mun häntäluuni. Sen jälkeen mä löin mun pääni siihen tuoliin ja sen jälkeen pään tohon 

lattiaan. Ja tota noin niin edelleenkin tänä päivänäkin ni vielä kärsin päänsäryistä elikä mä sain 

niin voimakkaan tommosen täräyksen päähän ja olin sitten kolmisen kuukautta sairauslomalla ja 

sitten pikku hiljalleen palailin sitte tämmösen työharjoittelun kautta kautta töihin. Ja tota sitten 

justiin tän päävamman takii niin toi työtehtävä mikä oli ni lääkärin kanssa oltiin sitä mieltä, että se 

ei välttämättä ole hyvä, koska se kaikki se stressi ja semmonen paineen alla työskenteminen ni ei oo  

hyväks, hyväks... 

Mulle tuli kaikkee muistinmenetystä ja tota noin niin jumalattomat päänsäryt ja just se 

muistinmenetys oli niin ku ehkä se pahin semmonen, että mä saatoin niin ku samoja asioita selittää 

ihan niin ku pienen ajan sisällä tai sitt mä en tienny miten mä toimin tai mulle tuli ajokielto ja 

kaikkee tämmöstä. Mä en tienny niin ku yht’äkkii, ett missä mä niin ku oon ja mitä niin ku, ett se oli 

aika. Sitt hirveesti koko aika lääkärissä ja erilaisissa tutkimuksissa... 

Kun mä palasin sairauslomalta, niin tota noin niin me sovittiin B:n kanssa, että mä saan muutaman 

päivän niin sanotusti tutustua taas tähän omaan työpisteeseen ja olla niin ku täällä. Ja sitt me öö 

tehtiin tämmönen keskustelutilaisuus tän henkilön minun ja sitten B:n kanssa ja tota käytiin tätä 

asiaa läpi ja se oli aika niin ku sanotaa, ett se oli aika kipee asia sillon vielä, että ett ja tota me 

sitten lähdettiin sovitteluun... sovitteluun tän henkilön kanssa siitä asiasta. Mutta mä tein siitä itse, 

itse sitte tota rikosilmoituksen ihan senkin takia, koska tuntuu, että tää on pitkittyny tää mun sillä 

lailla sairaus, että kun ei tiedä mitä tästä tulee niin, ku se ei ollu niin pikku juttu vaan, niin niin tota 

tein siitä rikosilmoituksen, ni sitte sovitteluun mentiin ja huomasin sitte, ett tää henkilö ei ollu, ...ei 

oo oikein hirveen aktiivinen ja semmonen niin ku mukana tässä jutussa. Sitte tota tuli tästä kysymys 

näistä lopullisista, että mitä tehdään. Kaks kertaaks me käytiin siellä. Hänelle, ku ehdotettiin jotain 

aikoja, ni hänelle ei käy, kun hän harrastaa juuri sillon ja ja niin ku, ja näin tota hän ei sitt ollu 

valmis mitään korvaamaankaan mulle, koska mulle tuli aikamoiset, sanotaan, että jo pelkkä 

palkkamenot ja ja tota... Mä jouduin asuntolainat pysäyttämään siks aikaa ja ja kaikki siis sillee, ku 

aatellaan, että mulla auto seiso siellä. Mä vaan vakuutuksii maksoin. En mä tienny kauan mä oon 

sairauslomalla. Kaikki se sitte se semmonen ongelma tiätsä, ett sä et pääse mihinkään, ett mä olin 

aina niin ku niin riippuvainen kaikista ihmisistä...  

ja sitte tota noin niin käytiin siellä sovittelussa pari kertaa ja ja sitte sieltä nää sovittelijat sano, että 

he katsoo nyt, että tässä ei enää päästä eteenpäin elikä he lopetti sieltä päin niin ku sen sovittelun 

ja sitte se eteni silla lailla, että sovittelutoimistosta ne lähetti... poliisiin paperit niin sanotusti 

takaisin sitte väkivaltayksikköön ja tota noin niin ja sieltä sitten soitti konstaapeli itse asiassa 
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Itsenäisyyspäivänä mulle kotiin ja rupes kyselemään tästä tapauksesta, että mitä on tapahtunu ja 

mitä näin niin hän tokas mulle, että oletsä nyt aivan varma, ett sä lähdet viemän tämmöstä asiaa 

eteenpäin, ett tää on niin pikku juttu. Ja tota sitte mä sain tossa tammikuussa niin kaikessa 

hiljaisuudessa kirjeen kotiin poliisilaitokselta, jossa oli virsi lyhyesti kaunis, että tutkinta lopetettu 

ja komissaarion allekirjoitus kruunas sen kaiken. Ja mä sitt soitin ja kysyin, ett mikä juttu tää on. 

Mä sanoin, ett henkilökohtaisesti tää on mulle tosi iso juttu, ett ku mua ei oo niin sanotusti 

ensinnäkään terveeks vielä todettu täysin ja se, että tota noin niin, että väitätkö sinä, että jos 

ihminen on kolme kuukautta sairauslomalla ja työkokeilussa eikä pääse kaheksaan kuukauteen 

omaan työtehtävään, niin onks tää pikku juttu. Hän tutkii asiaa. Hän soittaa sulle uudestaan. ... 

Hän lupas soittaa mulle, mutt sitä soittoo ei oo tullu vielä tähän päivään mennessä. Ja tota nyt mä 

otin sitte oman asianajajan, lakimiehen ja ja ja nyt sitten me lähetään sitä kautta purkamaan tätä 

juttua, ett pitkä hommahan tästä tulee ja ja kallis tulee. ... että niin tänäänkin kuin aikaisempinakin 

päivinä niin hän ei ees tervehdi mua...” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Tarinassa kerrottiin, että työpaikalla tehdyt toimenpiteet olivat työkokeilu, jonka suunnittelussa 

toteutuksessa oli ollut mukana työterveyshuolto. Kun esimies oli palannut sairauslomalta, hän sai 

muutaman päivän tutustua omaan työpisteeseen. Työpaikalla oli pidetty keskustelutilaisuus, jossa 

paikalla olivat esimies, esimiehen esimies ja alainen, joka oli aiheuttanut esimiehen 

loukkaantumisen. 

 

X:Y ”... pikku hiljalleen palailin sitte tämmösen työharjoittelun kautta kautta töihin ja tota sitten 

justiin tän päävamman takii niin toi työtehtävä mikä oli ni lääkärin kanssa oltiin sitä mieltä, että se 

ei välttämättä ole hyvä, koska se kaikki se stressi ja semmonen paineen alla työskenteminen ni ei oo  

hyväks ... sitten, kun mä palasin sairauslomalta niin tota noin niin me sovittiin B:n kanssa, että mä 

saan muutaman päivän niin sanotusti tutustua taas tähän omaan työpisteeseen ja olla niin ku täällä 

ja sitt me tehtiin tämmönen keskustelutilaisuus tän henkilön minun ja sitten B:n kanssa ja tota 

käytiin tätä asiaa läpi...” 

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Tässä tarinassa esimies koki, ettei hänelle olisi tullut mieleenkään tehdä kenellekään vastaavaa eikä 

eritoten esimiehelle. Hän oli kokenut sairaalakäynnit, siitä syntyneet lääkekulut sekä riippuvuuden 

muista ihmisistä raskaiksi. Esimiehen tuntemuksiin kuuluivat myös epätietoisuus tulevasta, 

itsesyytökset tapahtuneesta, häpeä, huonon omatunnon tuntemukset siitä, että joutuu olemaan pois 

töistä sekä oman arvon kyseenalaistaminen ja työpaikan menettämisen pelko. Hän koki, että hänen 

omat esimiehensä olivat kannustaneet häntä. Esimies koki myös, ettei kyseinen alainen ollut ollut 

kovin aktiivinen asian käsittelyssä. Hän koki, että hän oli tehnyt kyseiselle alaiselle pahaa, koska 

alainen ei ollut tervehtinyt häntä. Tämä puolestaan oli ihmetyttänyt, kummastuttanut ja 
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vihastuttanut esimiestä. Hän kertoi, että hän olisi vetänyt rikosilmoituksen pois, jos alainen olisi 

suostunut korvaamaan hänelle tapahtuman johdosta syntyneitä rahallisia menetyksiä.  

 

X:Y ”Tämmönen tapaus, että sanotaan näin, että ei ois tullu ikinä mieleen. ... sanotaan tän päivän 

nuoret ja tämmöset ni ne ajattelee ja miettii asioita eri lailla, mutt mull ei tulis  

kuuna päivänäkään ensinnäkään mun esimiehelle tehdä mitään tällasta. Mä oon tän henkilön  

esimies ja tota noin niin ylipäätänsä ni kenellekään. 

... ja sitte koko aika jonnekin juokset sairaalaan ja lääkäriin ja ni ne oli hirveen raskaita ne  

sairaalakäynnit ja lääkekulut... ja sitt se semmonen epätietoisuus niin ku mua niin ku hävetti se, että 

mä jotekin niin ku itteeni syytin siitä, ett miks mä lähdin tämmösiin juhliin niin ku mukaan, että mun 

ei olis pitäny lähtee. Tätä ei olis sattunu ja ja tota sitt mull oli niin ku kauhee semmonen huono 

fiilis. Mä sanoin just sitte, ku meillä oli näitä verkostopalaveri lääkärissä. Sitten lääkäri ja sitte 

työnantajan kesken ni, mä sanoin, ett mä koen semmosta kauheen huonoo omatuntoo siitä, ett mä 

olen joutunu olee näin pitkään pois tämmösen älyttömän asian takia, että ku mä tiedän, että kuinka 

kiireistä toss... on ni sitte yks yks niin ku on pois ja sitt viime vuonna just sitten kesällä ni just noi 

muut työntekijät sai hoitaa nää mun kehityskeskustelut ja kaikki ja nii sitt jotenkin mä olin ja sitt ku 

on tottunu tekemään töitä ja näin ni yht’äkkiä tuntu, että siis se jotenkin niin ku se elämä meni ihan, 

ett sitä ei tienny niin ku, että oonks mää enää minkään arvonen kohta ja sitt mä jo ajattelin, ett nyt 

mä menetän ton työpaikkani tost, että huoliiks ne mua enää takas sinne. ... ett oli niin ihana silleen 

tulla, ett ku noi omat esimiehet niin ku tiedätsä, ett sanotaan, ett kannusti... 

... että niin tänäänkin kuin aikaisempinakin päivinä niin hän ei ees tervehdi mua, ett jotenkin 

tuntuu, että ihan kuin mä olisin tehny hänelle pahaa. ... että mua itseäni niin ku hirveästi 

ihmetyttää, kummastuttaa ja tietynlailla vähän vihastuttaa, ett miks tää henkilö ei edes päivää sano 

mulle.  ... Elikä mä olin valmis sovittelussa näin, että jos hän olis korvannu mulle näitä mun 

menetettyjä juttuja, niin tota noin niin, mä oisin ollu valmis vetämään tämän rikosilmoituksen 

pois.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Tässä vamman tuottamisesta kertovassa tarinassa esimies attribuoi tapahtuman syyksi alaisen 

toiminnan. Tämän kausaaliattribuution luokittelin siten sisäiseksi eli alaisen toiminnasta johtuvaksi. 

 

X:Y ”...Ett mä en tiedä, ett mikä on niin ku ihmisellä semmonen vastuu, että kun jos on tämmösen 

tehny niin.” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Esimies oli kokenut saaneensa paljon tukea omalta esimieheltään. Esimiehen kuntoutukseen 

kuuluivat verkostopalaverit, joihin oli osallistunut esimies, esimiehen esimies ja työterveyshuolto. 

 

X:Y ”Mä sanoin just sitte, ku meillä oli näitä verkostopalaveri lääkärissä. Sitten lääkäri ja sitte 

työnantajan kesken ni, mä sanoin ku meill oli se verkostopalaveri siellä...  

Lääkärikeskuksessa, ni B oli sitten niin ku täältä puolelta mukana ni B sano siis. Jotkut aisat on  

vaan semmosia mitkä jää mulle tiätsä niin ku aina niin tonne sydämeen, ni se oli , ett... hei, me  
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tarvitaan sua, ett tuu sinne, että. Sitt ku tulin töihin ni se sano, ett ihana, ku sä tulit. Niin ku 

tiedätsä, ett se on niin ku jotenkin semmonen tosi semmonen. Ja sitten B:kin soitteli mulle aina  

välillä ja kysyi, ett miten sulla menee ja ja miten sä jaksat... ett niin ku tietyllä lailla, ett hän kanss  

kantanu kauheesti niin ku huolta ja tällä lailla siitä asiasta...” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tarinassa ei mainittu työkaluja haasteellisen tilanteen käsittelyyn tai ratkaisuun.   

 

Lopputulos 

 

Tarina vamman tuottamisesta päättyi siihen, että esimies oli ottanut oman asianajajan, koska 

sovittelu ei ollut johtanut tilanteen ratkaisemiseen. Koska esimies koki, että kyseinen alainen ei 

ollut enää tervehtinyt häntä, esimiehen esimies oli kertonut, että asiasta tullaan istumaan alas ja 

keskustelemaan.  

 

X:Y ”Ja tota nyt mä otin sitte oman asianajajan, lakimiehen ja ja ja nyt sitten me lähetään sitä  

kautta purkamaan tätä juttua, ett pitkä hommahan tästä tulee ja ja kallis tulee.  

... että niin tänäänkin kuin aikaisempinakin päivinä niin hän ei ees tervehdi mua...,  ni B heti sano 

näin, että okei, että me otetaan tota asia esille ja me istutaan alas ja keskustellaan.” 

 

 

5.3.2 Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta 

 

Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta – luokkaan nimesin yhden tarinan (8), joka kertoo alaisen 

kuormittuneisuudesta.  

 

Työuupumuksesta kertova tarina  

 

Työuupumuksesta kertova tarina (8) kuuluu tarinoihin, jossa kontrolli tilanteessa näytti olevan 

esimiehen ulkopuolella. Esimies oli kokenut, ettei hän ollut pystynyt vaikuttamaan haasteelliseksi 

koetun tilanteen ratkaisemiseen.   

 

 

Työuupumuksesta kertovassa tarinassa työntekijä oli äskettäin palannut vuorotteluvapaalta toimien 

asiakaspalvelussa. Hän oli kokenut, että häntä oli kuormitettu siinä liikaa. Esimies kertoi, että 

kyseinen työntekijä oli katsonut työvuorolistoja viikkoja eteenpäin todeten esimiehelle, että 

esimiehen täytyi huolehtia siitä, että työntekijöitä oli tarpeeksi. Tarinan mukaan esimies oli 
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kehottanut alaista kertomaan asiasta suuremmille päälliköille, mutta hekään eivät olleet voineet 

auttaa tässä resurssiasiassa. 

 

8 ”Ett hän oli hän oli ollu viel vuorotteluvapaalla tossa justiin ollu tai sanotaan... ett henkilö, joka 

oli sitte, et tuli niin ku häntä liikaa (= kuormitetaan)... että ett se ajatteli jo monta viikkoo etukätee 

katto erilaisii työvuorolistoja, ett täällä on näin ja näin vähän töissä ihmisiä tänä päivänä, että ei 

hän, että kuinka tässä pärjätään sitte, että ku sitä tuli jo sitte mulle esittämään ”ja mä sitte sanon, 

ett sun täytyy hoitaa tohon listaan porukkaa”. Mä sanoin, ett kyll mä yritän, mutta en mä voi niin ku 

tässä... ni ett mä olen sanonnu, ett tuolla on isot päälliköt on tonne, ett mee sinne, eikä nekään 

osannu sitt mitään sanoo. Sano samalla lailla, kun minä. Ku mä kysyin, ett no sait sä mitään sieltä 

apuja, niin sano, ett samalla lailla ne sano, kun sinä, että ettei voi mitään tehdä, kun täss on tää 

määrä, tää porukkamäärä.” 
 
 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Seuraavan aamun työvuorossa oli pitänyt olla viisi työntekijää töissä. Kaksi työntekijää oli 

ilmoittanut, että he ovat sairaina. Kolmas työntekijä oli ilmoittanut, että hän oli sairas, mutta että 

tuli aamulla töihin, jos pystyi. Kuormitusta kokenut työntekijä oli halunnut tulla aamulla 

myöhemmin töihin. Esimies ei ollut antanut lupaa, koska muita työntekijöitä oli ollut sairaana. Ko. 

kuormitusta kokenut työntekijä ei ollut tullut aamulla töihin, vaan hän oli jäänyt sairauslomalle.  

 

8 ”... että kun hän sai niin ku kuulla, ett seuraavana päivänä siin oli porukkaa, ku ilmoitti mulle, ett 

siin piti olla viis ihmistä töissä, tulla seuraavana päivänä. Kaks ilmoitti sairaaks ja mä en sitt niin 

ku sitten ja kolmas ilmoitti sillä tavalla, ett hän tulee töihin, jos hän pystyy. Ett sitt se ois kaks, ett 

me joudutaan olemaan kaksisteen vaan täällä töissä sitt toisen kanssa. Mää olisin sitten kolmas, ni 

se sai tän. Mä en niin ku alus viittiny sitä sanoa, koska mä tiesin, miten ne reagoi, ku ne soitti mulle 

nää ketkä on sairaana, mutt sitt mun oli pakko. Mä sanoin, ku hän halus tulla vähän niin ku 

myöhemmin töihin, vaihtaa. Mun oli pakko sanoa, että silloin kaheksalta ei tuu ketään muuta töihin. 

”No onhan tää, tää ja tää tulee töihin.” No ei tuu, ku ne ilmoitti sairaaks. Oli pakko sanoo. Ni tota 

tää henkilö ketä oli, se jäi silloin, se ei tullukaan seuraavana päivänä töihin. Tääl oli, no tää tuli, se 

mikä sano, että mikä hän tulee töihin, jos hän pystyy, tuli. Tää niin sanottu sairas ihminen tuli 

töihin plus sitt se toinen ihminen ja minä sitten, mutt tää mikä nyt oli tää henkilö, ni se tais olla 

varmaan kolme neljä kuukautta sairauslomalla siitä päivästä lähtien.” 

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Tarinan mukaan alainen oli siirretty sairausloman jälkeen viraston toimintaprosessien kautta pois 

asiakaspalvelusta toisiin työtehtäviin. 

 

8 ”Mutta se kävi sitt tän prosessin, tän meijän. Se oli lyhempää työvuoroo ja siirrettiin näin. 

Katottiin, että eli se oli ottanu niin kovalle hänellä sitte. Ett ne on siirretty ihan tän meidän 
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prosessin kautta sitte sairauslomalle ja ollu sitte ja toisiin tehtäviin, että tää asiakaspalvelu on tullu 

sitte heille, kun asiakas vaatii, ni ne ei oo pystyny siinä olla sitte.” 

  

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Esimies oli kokenut, ettei hän ollut osannut suhtautua alaisen kokemukseen riittävän vakavasti ja 

että olisi jotain pitänyt tehdä toisella tavalla. Esimies oli kokenut myös helpotusta, kun alainen ei 

ollut toiminut enää asiakaspalvelussa. Esimiehen mukaan hänen ja kyseisen henkilön välille ei ollut 

jäänyt henkilökohtaista kaunaa tapahtuneesta. Esimies koki myös, että henkilömuutokset 

toimintayksikössä oli tehty ennen kuin koko organisaatiomuutos oli tapahtunut. Tällöin henkilöstöä 

oli siirretty pois asiakaspalvelusta muihin tehtäviin. Tarinassa kerrottiin, että ennen 

organisaatiomuutosta ihmiset osasivat työnsä ja olivat siihen sitoutuneet. Organisaatiomuutoksen 

jälkeen osaamisvaateet olivat kasvaneet paljon. Työpaikalla oli huomattu, että ihmiset olivat 

ottaneet lomia tai sairastuneet juuri silloin, kun olisi pitänyt siirtyä asiakaspalveluun eli esimiehen 

ryhmään tekemään töitä. 

 

8 ” Ett se on semmonen, ett on tuntunu, ett olisi jotain toisella tavalla ehkä tehdä, mutta en mä 

tiedä, kaikki me ollaan tietenkin niin erilaisia ihmisiä.  ... ett määkään en oo enää sitten hänen 

esimies, vaan sitt on toinen esimies mikä hoitaa sitä ryhmää. Eli, en mä niin ku sillä tavalla sitte. 

Oikestaan mä tunsin sen ihan, mulle se oli ihan helpotus eli että ei tarvinnu, ku mää koin kanss, ett 

se oli semmosta itkemistä sitte. ... tai ainakin tunnen sillai, ett ei meillä oo mitään semmosta 

henkilökohtaista, semmosta semmosta kaunaa oo sen henkilön kanssa... 

Koko tää organisaatiomuutos sillä tavalla, ett tää niin kun. Se alkoi sillä tavalla tota samaan 

aikaan sitte tota, että ehkä se olisi pitänyt sillä tavalla tai niin ku mun mielestä se olisi pitänyt olla 

sillä tavalla, ku tässä tehtiin niin ku etukäteen nää meijän työn muutokset nää henkilömuutokset 

ennen kuin, ku se koko se tää organisaatiomuutos täss... on niin ku toteutunut, tää.... Porukkaa 

siirrettiin jo ennen sitä näistä asiakaspalvelutehtävistä toisiin tehtäviin... 

Ennen porukka oli sitoutunut siihen omaan duuniinsa ja ett ne halus sen osata. Sitt ne osasivat ja 

olivat siinä niin ku ammattilaisia tai sen määrätyn sektorin osasivat, mutt nyt on pitäis osata niin 

monta eri, et ei enää se kapasiteetti, ku nyt ollaan tämän, tehdään vaikka tässä kolme viikkoa näitä 

duuneja ja sitt ollaanki jossain toisessa paikkaa tehdään taas eri töitä ja sitt ku tullaan siihen tääl 

töihin esimerkiks näitä vierailevii tähtii, mitkä tulee sitt taas mulle kolmen viikon jaksoissa, ni... tää 

on aivan älytöntä heidän mielestään. Suuri osa niistä on vastenmielisesti, ett yleensä me 

huomattiin, ett ne otti lomia ja sairauslomia kauheen usein just silloin, kun niiden tässä mun 

porukassa piti olla, koska siinä joutu tekemään töitä, kun se asiakas odottaa siinä tiskin toisella 

puolella. Sitt se on pakko hoitaa loppuun.” 

 

 

Kausaaliattribuutio: 

 

Tarinassa kerrottiin, että haasteelliseksi koetun tilanteen syyt olivat organisaatiomuutos ja alaisen 

paineensietokyky. Organisaatiomuutoksessa henkilöstöä oli siirretty pois asiakaspalvelusta, mutta  

asiakaspalvelun työmäärä oli pysynyt ennallaan. Joustavasta toimintamallista johtuen 
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asiakaspalvelussa toimi myös kokematonta porukkaa, mikä oli aiheuttanut sen, että 

asiakaspalvelutyön osaajat olivat kuormittuneet. He olivat joutuneet muun muassa opastamaan 

muita. Esimies kertoi, että asiakaspalvelusta sairausloman jälkeen poissiirretty henkilö oli 

asiakaspalvelutyön osaaja. Nämä kausaaliattribuutiot luokittelin sekä sisäiseksi eli alaisen 

ominaisuudesta tai toiminnasta johtuvaksi että ulkoiseksi attribuutioksi eli 

työympäristöstä/toimintajärjestelmästä johtuvaksi. Sisäiseksi attribuutioksi luokittelin alaisen 

paineensietokyvyn ja ulkoiseksi attribuutioksi muutokset toimintajärjestelmässä. 

 

8 ”Kuiteskin se sama asiakasmäärä niin ku oli näissä mun tehtävissä. Ne on kuiteskin ne käy tuolla 

vielä eli työmäärä ei pienentyny ollenkaan, mutta meijän työntekijämäärä pieneni. Ja sitten 

sanotaan, että ja kun ruvettiin kierrättämään tätä porukkaa, ni se oli siellä tiskillä oli mont kertaa 

semmosta, että ei ne osaa niitä tehdä, osaamatonta porukkaa. Ett ne vähän niin ku osaa, mutt ei oo 

semmosta asiantuntija mikä ois, hallitsis sen homman ja sitt tietenkin ketä siin vieressä istuu, ni 

mikä on osaaja, ni se joutuu paljon kovemmalle, jää siinä sitte. Ku hän joutuu koko aika neuvoo 

vähän sitä naapuria siinä tai olla siinä sivussa kattoo ja ehkä ne asiakkaatkin kattoo vähän, ett 

tässä on tää vanha tuttu ..., mikä varmasti hoitaa, osaa hoitaa tän, ni enemmän sitä tota työllistää 

sitä sitte. ... Hän osas kyllä ne hommat, ett kyllä hän niin ku sillä tavalla osas ne hommat ett.. 

mutta en mä tiedä, kaikki me ollaan tietenkin niin erilaisia ihmisiä. Toiset kestää paremmin sitä 

painetta ja toiset ei sitte, ... ett ku onhan tääl toiset tekee duunia, ett sillä tavalla, ettei niin ku sillä 

tavalla ota ja ottaa sen niin ku sillä tavalla lunkisti sitte, että.” 

 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Esimies ei ollut kysynyt itselleen tukea organisaatiosta. Hän ei ollut ollut myöskään tietoinen siitä, 

että kyseessä ollut alainen oli jäänyt pitkälle sairauslomalle ja että hänen ei ollut enää tarvinnut tulla 

asiakaspalvelutehtäviin. Kyseinen työntekijä oli siis jäänyt pois esimiehen ryhmästä. Esimies oli 

kuullut tapahtuneesta muualta.  

 

8 ”En mä niin ku sillä tavalla tota (= kysynyt tukea). Siis mä en oikestaan sillä tavalla tienny, ett 

hän jäi sairauslomalle ja sitten sain myöhemmin kuulla, tai kuulin, että hänen ei enää tarvitse tulla 

tähän asiakaspalveluun ja hän niin ku siiryi, ett määkään en oo enää sitten hänen esimies...” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tässä tarinassa esimies ehdotti työkaluksi haasteellisen tilanteen käsittelyyn/ratkaisuun 

keskusteluja, joiden luonne olisi ennaltaehkäisevää keskustelua työntekijän siirtämisestä toisiin 

tehtäviin.  
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8 ”...  ett en tiedä sitte, että ehkä nää keskustelut ois sitte, että sanotaan, että joku tuolta meidän 

alueen henkilöstöpäällikkö ja onhan meillä näitä ... ennaltaehkäisevänä  ehkä nyt tämmönen 

yhteinen keskustelu on sitte, mutta että voitais funtsata siirtää toisesta tehtävästä toiseen sitten, 

mutta mä muistaisin, että me oltais tämmösiä joskus tehtykin...” 

 

Lopputulos 

 

Työntekijä oli siirretty toisiin tehtäviin pois asiakaspalvelusta viraston toimintaprosessin 

mukaisesti. Esimies ei ollut pyytänyt kyseiseltä henkilöltä enää apua. 

 

8 ” Mutta se kävi sitt tän prosessin, tän meijän. ...Ett ne on siirretty ihan tän meidän prosessin 

kautta sitte sairauslomalle ja ollu sitte ja toisiin tehtäviin, että tää asiakaspalvelu on tullu sitte 

heille, kun asiakas vaatii, ni ne ei oo pystyny siinä olla sitte. ... ni on ollu kyllä auttamassa tuolla 

sitte, että mutta ei oo heti, kun oon päässy pois, ni on lähteny sitte, ett ei oo niin ku vapaaehtoisesti 

tullu siinä, mutta minä en häntä pyydä. Se esimies on sanonu, että mene sinä siihen auttamaan, ett 

nyt on akuutti tilanne.” 

 

5.4 Kontrollia ei kenelläkään 

 

Esimiesten haasteelliseksi kokemiin tilanteisiin, joissa tilanteen kontrollia ei näyttänyt olevan 

kenelläkään, luokittelin yhden kertomuksen. Tämä oli tarina (2), jossa esimies näytti olevan ikään 

kuin avuton sivustakatsoja suhteessa tapahtumien kulkuun. Tämä tarina kertoo työntekijästä, johon 

kukaan ei ollut saanut otetta. Esittelen seuraavassa tämän tarinan. 

 

Kukaan ei saa otetta -tarina  

 

Tarinassa kerrottiin työntekijästä, joka oli rekrytoitu toimintayksikköön.  

 

2 ”... ja hän, ku (= tuli taloon), hänelle sitte osotettiin työpöytä...” 

 

 

Tapahtumien kulku 

 

Tapahtumien sisältö: 

 

Työntekijä oli rakentanut itselleen bunkkerimaisen työtilan ja omasta mielestään hän oli osannut 

kaiken, vaikka esimiehen mielestä hän ei ollut osannut mitään. Hän oli lukenut Helsingin Sanomia 

kieltäytyen työtehtävästä. Hän oli elänyt minuttiaikataulun mukaan eikä ollut suostunut jäämään 
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palavereihin, jotka olivat menneet työajan ulkopuolelle.  Esimies kertoi, että kyseinen alainen oli 

ollut lähinnä yksikseen. Jos pomo oli käskenyt häntä tulemaan juttelemaan, hän ei ollut tullut, vaan 

hän oli hävinnyt pukuhuoneeseen pitkäksi aikaa. Esimies kertoi, että kyseinen työntekijä oli miltei 

käynyt kiinni toimintayksikön päällikköön sekä kirjoittanut luottamusmiehelle perättömiä asioita.  

 

2 ”... ku hänelle sitte osotettiin työpöytä, ja siinä lähistöllä oli sitten tämmösiä niin ku näitä 

tämmösiä arkistokaappeja ja vähän korkeenpiakin vissii, ku nää niin, ni saman tien se ihminen 

hilas kaikki nää pöydät tai nää kaapit sillä tavalla, että hän teki ittelleen semmosen bunkkerin, ett 

sit sitt ku näki, ni se näki tällee, ku kurkki sinne, ett semmonen pieni niin ku tota rako oli mistä 

pääsi sinne sisälle, ni hän niin ku ympäröi itsensä näillä kaapeilla.  

Ja se oli hauska henkilö kans, ku hän, hän osas kaiken. Hän ei koskaan tarvinnu mitään niin ku 

oppia tai neuvoja. Hän osaa kaiken. Vaikkei osannu. Se ei osannu mitään. Se omasta mielestä osas 

kaiken...  

Mäkin kerran sanoin sille jotain, että mitä sen piti tehä. Mä oon unohtanu sen, mutt se se oli hyvä, 

ku se luki Hesarii, ni sitt se vaan niin ku laski sitä Hesaria, ett et sä nää, ett mulla on kiire just nyt 

ja sitt se laitto Hesarin taas tällai näin ja mä sanoin, ett et sä nyt kauheen kiireiseltä näytä, ett ku sä 

Hesaria luet. Mä luen aina Hesarin töissä, se sano. Ja niinhän se lukikin. Se ei koskaan jutellu 

oikestaan kenenkään kanssa, eikä käyny niin ku syömässäkään kenenkään kanssa. Se yksikseen oli. 

... ett kuitenkin tietyllä tavalla tämmönen työyhteisö ja esimiehet odottais, ett ainakin joskus 

tietynlaista joustoo ja vähän, että ett on tämmönen palaveri. Pidetään se sillon, mutt okei, se menee 

vähän ylitöiks, mut ett ku meill ei oo niin ku aikaa muulloin ja muuten hänelle ei käy. Hän lähtee 

kyllä sillon juuri, ”minä en jää”.  Ett se on, se on must oikestaan niin kaikkein, no, mieleen 

painuvin sanotaan, ett juttu. ... Ja elää minuuttiaikataulun mukaan. Hänelle ei käyny koskaan 

minkäänlainen jousto. 

Mutt siin on kyll semmonen ihminen, ett vaikka mitä teki, niin tuota se ei, ja sitt ku pomo pomo 

käskee käskee tulemaan, ett ett tota ni juttelemaan, ni ei se tule. Se häviää... pukuhuoneeseen, tonne 

huoneeseen ja luuhaa siell puoltoista tuntia. 

... henkilö, jollei koskaan kelvannu mikään, ja ja tota se kävi käsiks jopa, sillon ku aikoinaan ku 

meill oli edellinen päällikkö..., ni se melkein kävi siihen kiinni, huitas, löi sitä ja se oli semmonen, 

ett sen sitt ku oppi tuntemaan sitä, ni se ihminen oli niin ku täysin mahdoton. ... sillon ku meillä oli 

Z pomona, ni ni tota ni se ei koskaan Z:kään saanu sitä tekemään niin ku mitään muistioita eikä 

mitään, että ei se kuulu hänen toimenkuvaan... 

Sitt vaan kikkaillaan ja sitte sitte kirjotellaan, sitt kirjotellaan niin ku luottamusmiehille niin ku ihan 

perättömiä juttuja ja kaikenmaailman mustamaalataan, millei oo mitään tekemistä totuuden kanssa. 

Ett se on niin ku kaikki sen ihmisen niin ku siellä korvien välissä se juttu. Ei kukaan ei saanu siihen 

mitään otetta.”  

 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

 

Tarinan mukaan kaikkea oli kokeiltu, mutta mikään ei ollut käynyt. Muun muassa 

työterveyshuollon kanssa oli pidetty palaveri, jossa henkilöstöpäällikkö oli ollut mukana.  

 

2 ” Kun sä tiedät, tiedät siis, että kakkia on kokeiltu, ett sitt, jos koskaan mikään ei käy, niin niin 

tota minkäs sille teet. Ihan, ihan mahoton tyyppi, että ett siellä kävi meijän... henkilöstöpäällikkö 

mukana. Mä mä en siinä palaverissa ollukaa sillon, mutt mutt kuulin vaan sitt siellä muilta olleilta, 
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että ku se oli ohi, ni se oli niin ku niin kans tuli savu korvista ja piti ottaa kyllä rauhottava sikari 

heti, ett ei tästä tuu mitään siis...”  

 

 

Esimiehen tuntemukset: 

 

Esimies oli kokenut kyseisen alaisen raivostuttavaksi ja koomiseksi tyypiksi, johon ei saanut 

minkäänlaista otetta. Hän oli pitänyt henkilöä henkisesti vammaisena ja oli toivonut, ettei alainen 

tule ikinä takaisin. Esimiehen mukaan alaiselle ei koskaan ollut kelvannut mikään. Oli 

osoittautunut, ettei hän ollut pystynyt toimimaan muiden kanssa. Esimies kertoi, että muutkin olivat 

olleet samaa mieltä siitä, että alainen oli ollut mahdoton. Esimiehen mukaan alainen ei olisi 

pärjännyt yksityisen työnantajan palveluksessa päivääkään, mutta että valtiolla pärjää sen vuoksi, 

kun sieltä ei joudu pois, jos ei tee rötöksiä. Lisäksi esimies kertoi, että työterveysorganisaatio oli 

tullut asian käsittelyyn mukaan ja että kaikenlaista kuntoutusta ja työkokeilua oli järjestetty 

loputtomasti. Tilannetta oli ymmärretty ja ymmärretty. Esimies ei ollut aina ymmärtänytkään sitä, 

kuinka pitkälle ihminen oli voinut kikkailla vuodesta toiseen. 

 

2 ”Ett se oli niin ku siinä mielessä mun mielestä ihan vammanen henkilö, siis henkisesti. ... Siis 

semmonen niin ku niin mahoton ihminen, johon ei saanu minkäänlaista tiedätsä kontaktii tai otetta. 

Se oli semmonen teflonpinta, ett se on niin ku niin koominen juttu, ett mä en osaa ees kertoo sitä. Se 

oli niin ku niin raivostuttava tyyppi, mutt omalla tavallaan siis äärettömän koominen ihminen, ett 

kui voi olla tollanen ihminen. ... Siis semmonen ihminen, joka ei yksinkertaisesti niin kun muiden 

ihmisten kanss työyhteisössä pysty toimimaan. ... Se oli ihan mahdoton ihminen. Ett se se ei ollu 

mun ehkä eikä kahen muunkaan mielipide tästä ihmisestä, vaan siis laajemmin kaikki, jotka joutu 

hänen kanssaan tekemisiin, ett voi hyvä luoja minkälainen. ... , ett no täytyy vaan toivoo, ett ikinä ei 

tuu takasin. 
 

Ett mä olen joskus aatellukki, että X:kin on tietyllä tavalla monillekin ihmisille, ett vuoden varrella 

ollu niin ku semmonen suojatyöpaikka, ett ne ei yksinkertaisesti ne ei pärjäis missään mualla, ku 

jossain tämmösessä valtion hommissa. Ku eihän täältä joudu pois, jos et sä todella tee jotain 

rötöksiä. Ett tommonen ihminen ei pärjäis niin ku yksityisellä päivääkään. Mutt ku ei sitä saa pois 

ja sitte tulee, tulee tää työterveysorganisaatio tähän mukaan ja sitt ku siell on näitä sosiaalitanttoja 

ja sitt voi hyvänen aika sentään, ku järjestellään kaikenlaista kuntoutusta tai työkokelilua niin 

loputtomasti. Ja ymmärretään ja ymmärretään, että ku normaali ihminen haluais ottaa niin ku vaan 

buutsin kuvan peruksiin, ett siin on, ett menoks, ni tää on just semmonen työpaikka, ett tänne tänne 

ihmiset voi kikkailla niin ku vuodesta toiseen. Ku, ett ku vähän perehtyy tähän hommaan, ett miten 

tää menee. Itte ku ei tommosia tarvii, ni ni eihän edes, vaikka oon pitkään tehny esimiestyötä, ni ei 

aina niin ku tajuukkaa, että kuinka kauan ihminen voi niin ku kikkailla, ja sitt se saa sairauslomaa 

ja ja tota pari viikkoo, ett rauhottuu ja muuta, ett se se oli kyll semmonen...” 
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Kausaaliattribuutio: 

 

Tässä tarinassa haasteelliseksi koetun tilanteen syy henkilöityi. Esimies koki, että kyseessä oli ollut 

mahdoton ihminen, johon kukaan ei ollut saanut minkäänlaista otetta. Tämän kausaaliattribuution 

luokittelin sisäiseksi eli alaisen ominaisuudesta/toiminnasta johtuvaksi. 

 

2 ”Siis semmonen niin ku niin mahoton ihminen, johon ei saanu minkäänlaista tiedät sä kontaktii 

tai otetta....” 

 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

 

Tarinassa kerrottiin tukitoimenpiteistä, joita oli yritetty tehdä yhteistyössä työterveyshuollon ja 

alueen hallinnon kanssa, mutta kukaan ei ollut saanut minkäänlaista otetta kyseiseen työntekijään. 

 

2 ”... ja sitte tulee, tulee tää työterveysorganisaatio tähän mukaan ja sitt ku siell on näitä 

sosiaalitanttoja ja sitt voi hyvänen aika sentään, ku järjestellään kaikenlaista kuntoutusta tai 

työkokelilua niin loputtomasti.” 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

 

Tässä tarinassa esimies oli kokenut, ettei tilanteeseen ollut olemassa mitään työkalua. 

 

2 ”Siis toi on kaikkien apuvälineiden niin ku ulkopuolella siis tollanen tilanne.” 

 

Lopputulos 

 

Tarina päättyi siten, että alainen oli ollut virkavapaalla ja esimies toivoi, ettei alainen enää palaa 

takaisin töihin.  

 

2 ”Ett saa nyt, mä en muista, ett onkse alkukesään vai mihin asti se on virkavapaalla, ett no täytyy 

vaan toivoo, ett ikinä ei tuu takasin.” 
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6 Haasteellisiksi koettujen tilanteiden kausaaliattribuutiot 

 

Tutkimuskysymykseen 3 ” Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen 

syyn?” vastaamisessa käytin apunani narratiivisen tutkimusaineiston luokitusta esimiehen 

kokemasta kontrollin paikasta haasteelliseksi koetussa vuorovaikutustilanteessa (ks. taulukko 3 s. 

81). Tässä vaiheessa kävin jokaisen tarinan kausaaliattribuutiot vielä läpi ja tein niistä seuraavan 

taulukon (taulukko 4) mukaisen yhteenvedon. Kausaaliattribuutioiden luokittelujen tarkemmat 

selitykset löytyvät siten tutkimusaineiston tarinoista luvuista 5.1 – 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

Taulukko 4. Narratiivisen aineiston luokittelu haasteelliseksi koetussa vuorovaikutustilanteessa 

havaitun kontrollin mukaan: tarinoiden sisältämät kausaaliattribuutiot 

 

1. Kontrolli itsellä:  

 

1. Esimies aktiivinen toimija:  

 

Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat (3 kertomusta) 

 Tarina 3:2; alaisen toiminta ja epäselvät rooliodotukset l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 Tarina 4:1; organisaatiomuutos, jota vastustettiin l. ulkoinen attribuutio 

 Tarina 4:4; organisaatiomuutos, jota vastustettiin l. ulkoinen attribuutio 

 

Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat kertomukset (2 kertomusta) 

 Tarina 9; alaisen sopeutumattomuus ja turhautuminen siihen, että häntä ei arvosteta riittävästi sekä yleinen epäluottamus esimiehiä 

kohtaan l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 Tarina 11:2; osittainen syy, etteivät ihmiset tiedä toistensa työnkuvista ja vastuista l. ulkoinen attribuutio 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella:  

 

1. Esimies aktiivinen toimija:  

Työntekijän käyttäytymisestä kertovat tarinat (2 kertomusta) 

 Tarina 4:2; alainen meni sieltä mistä aita on matalin sekä organisaatiomuutos, jota vastustettiin l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio  

 Tarina 11:1; alaisen huono käytös sekä organisaatiomuutos l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 

2. Esimies toimeksiannon toteuttaja: 

Henkilövalintaa koskeva kertomus (1 kertomus) 

 Tarina 3:1; alaisen pettymykset ja kyvyttömyys käsitellä asiaa sekä organisaatiomuutos l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (poissaolot = 4 kertomusta, virkavaatetus = 1 kertomus) 

 Tarina 4:3; organisaatiomuutos (vuorotyöhön siirtyminen) eli ulkoinen attribuutio    

 Tarina 5:1; alaisen tilanne = yksityiselämän ongelmat ja perussairaus sekä alaisen toiminta = organisaatiomuutos, joka saattaa 

aktivoida käyttämään poissaolojen tekosyynä yksityiselämän ongelmia ja perussairautta l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 Tarina 13; alaisen tilanne = sairaus l. ulkoinen attribuutio 

 Tarina 14; alkoholin käyttö ja kotiongelmat l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 Tarina 5:2; alaisen persoona ja asenne l. sisäinen attribuutio 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 Tarina 12; alaisen ongelmat ja työpaikalla olleet ristiriidat l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 

3. Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija: 

Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina (1 kertomus) 

 Tarina 6:1; huono työmoraali ja ymmärtämättömyys arvostaa omaa asemaa sekä huono toimintakulttuuri l. sisäinen ja ulkoinen 

attribuutio 

 

 

3. Kontrolli itsen ulkopuolella 

1. Esimies uhrina: 

Kiusaamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 Tarina 1; alaisen toiminta, liittojen toiminta ja muutokset, jotka olivat aiheuttaneet sen, että työntekijöiden mukavuusaluetta oli 

häiritty l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

Vamman tuottamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 Tarina X:Y; alaisen toiminta l. sisäinen attribuutio 

2. Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta: 

Työuupumuksesta kertova tarina (1 kertomus) 

 Tarina 8; alaisen paineensietokyky ja organisaatiomuutos l. sisäinen ja ulkoinen attribuutio 

 

 

4. Kontrollia ei kenelläkään 

1. Esimies avuton sivustakatsoja: 

Kukaan ei saa otetta -tarina (1 kertomus) 

 Tarina 2; alaisen persoona ja toiminta l. sisäinen attribuutio 
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Tutkimuskysymykseen 3. ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen 

syyn” vastauksena on, että esimies attribuoi haasteelliseksi kokemansa tilanteen syyn moneen eri 

tekijään.  

Suurimmassa osassa tarinoita esimies attribuoi haasteellisen vuorovaikutustilanteen syyksi sekä 

alaisen persoonan (ominaisuuden tai toiminnan) että työympäristöllisiä, toimintajärjestelmässä 

olleita tai tilanteeseen liittyviä tekijöitä. Yhteensä 19:sta tarinasta 11:ssa tarinassa esimies antoi 

haasteelliselle vuorovaikutustilanteelle sekä sisäisen (= syy alaisessa) että ulkoisen (= syy alaisen 

ulkopuolella) kausaaliattribuution. Nämä kausaaliattribuutiot sijoittuivat kontrollin suhteen 

kolmeen eri luokkaan: 1. Kontrolli itsellä, 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella sekä 3.  

Kontrolli itsen ulkopuolella. Nämä tarinat kertoivat organisaatiomuutoksesta, esimiehen tekemän 

päätöksen kritisoinnista, työntekijän käyttäytymisestä, henkilövalinnasta, työntekijän toimintaan 

puuttumisesta, työnjohtokäskyn vastustamisesta, epäyhtenäisestä johtamisketjusta sekä 

kiusaamisesta. Näistä 11 tarinasta kahdeksassa haasteelliseksi koetun tilanteen ulkoiset 

kausaaliattribuutiot eli työympäristössä, toimintajärjestelmässä tai tilanteessa olleet syyt liittyivät 

suoraan organisaatiomuutokseen. Esimiehet kertoivat, että organisaatiomuutosta oli vastustettu 

(tarina 4:2) ja että organisaatiomuutos oli aiheuttanut sen, että työntekijöiden mukavuusaluetta oli 

häiritty (tarina 1). Organisaatiomuutoksen arveltiin myös vaikuttaneen siihen, että yksityiselämän 

ongelmia ja perussairautta oli käytetty tekosyynä poissaoloihin (tarina 5:1). Sisäisiä 

kausaaliattribuutioita olivat alaisen organisaatiomuutoksen vastainen toiminta ja epäselvät 

rooliodotukset (tarina 3:2), alaisen työmoraali (tarina 4:2), huono käytös (tarina 11:1), alaisen 

pettymykset ja kyvyttömyys käsitellä sitä, ettei tullut valituksi virkaan (tarina 3:1), alaisen ongelmat 

(tarina 12), alaisen toiminta (tarinat 1 ja 5:1) sekä alaisen paineensietokyky (tarina 8). Kolmessa 

tarinassa, joissa haasteelliseksi koetun tilanteen syyt luokittelin sekä sisäiseksi että ulkoiseksi, 

ulkoiset eli työympäristössä, toimintajärjestelmässä tai tilanteessa olleet syyt liittyivät 

turhautumisen kokemukseen siitä syystä, että alaista ei arvostettu riittävästi sekä yleiseen 

epäluottamukseen esimiehiä kohtaan (tarina 9), kotiongelmiin (tarina 14) ja huonoon 

toimintakulttuuriin, jota järjestöt toiminnallaan olivat edesauttaneet (tarina 6:1). Näissä kolmessa 

tarinassa haasteelliseksi koetun tilanteen sisäisiä syitä olivat alaisen sopeutumattomuus (tarina 9), 

alkoholinkäyttö (tarina 14) sekä huono työmoraali ja ymmärtämättömyys arvostaa omaa asemaa 

(tarina 6:1).  

Tarinoita, joissa esimies antoi haasteelliseksi koetulle tilanteelle ulkoisen kausaaliattribuution, oli 

luokitteluni mukaisesti viisi. Nämä kausaaliattribuutiot sijoittuivat kontrollin suhteen kahteen eri 
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luokkaan: 1. Kontrolli itsellä ja 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella. Nämä tarinat 

kertoivat organisaatiomuutoksesta, esimiehen tekemän päätöksen kritisoinnista ja alaisen toimintaan 

puuttumisesta. Näissä tarinoissa haasteelliseksi koetun tilanteen syy nähtiin olevan 

organisaatiomuutoksessa, jota vastustettiin (tarinat 4:1 ja 4:4), siinä, etteivät ihmiset olleet tietoisia 

toistensa työnkuvista ja vastuista (tarina 11:2), organisaatiomuutoksessa vuorotyöhön siirtymisessä 

(4:3) sekä alaisen tilanteessa eli sairastelussa (13).  

Tarinoita, joissa esimies antoi haasteelliseksi koetulle tilanteelle sisäisen kausaaliattribuution, oli 

luokitteluni mukaisesti kolme. Nämä kausaaliattribuutiot sijoittuivat kontrollin suhteen kolmeen eri 

luokkaan: 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella sekä 3. Kontrolli itsen ulkopuolella ja 4.  

Kontrollia ei kenelläkään. Nämä tarinat kertoivat työntekijän toimintaan puuttumisesta, vamman 

tuottamisesta sekä siitä, että kukaan ei saanut alaiseen minkäänlaista otetta. Näissä tarinoissa 

haasteelliseksi koetun tilanteen syy nähtiin olevan alaisen persoonassa (tarinat 5:2 ja 2), alaisen 

asenteessa (tarina 5:2) sekä alaisen toiminnassa (tarinat 2 ja X:Y).  

 

Esimiesten haasteelliseksi kokemissa tilanteissa, jossa sekä tilanteen välitön- että tilanteen 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään (= 1. Kontrolli itsellä), tapahtumien syyt 

nähtiin olevan joko kokonaan ulkoisissa tekijöissä; työympäristössä, toimintajärjestelmässä tai 

tilanteessa tai osittain ulkoisissa tekijöissä ja osittain alaisessa; hänen ominaisuudessaan tai 

toiminnassaan.  Sen sijaan esimiesten haasteelliseksi kokemissa tilanteissa, jossa sekä tilanteen 

välitön kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta joissa tilanteen kokonaiskontrolli näytti 

olevan esimiehen ulkopuolella (= 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella) tapahtumien syyt 

nähtiin olevan kokonaan alaisessa tai alaisen ulkopuolella olevissa tekijöissä tai osittain alaisen 

ulkopuolella olevissa tekijöissä; työympäristössä, toimintajärjestelmässä tai tilanteessa ja osittain 

alaisen ominaisuudessa tai toiminnassa. Tilanteissa, jossa välitön kontrolli näytti olevan kokonaan 

esimiehen ulkopuolella (= 3. Kontrolli itsen ulkopuolella) tapahtumien syyt nähtiin olevan osittain 

alaisessa ja osittain alaisen ulkopuolella tai kokonaan alaisessa. Sen sijaan tilanteessa, jossa 

kontrollia ei koettu olevan kenelläkään (= 4. Kontrollia ei kenelläkään) tapahtuman syy nähtiin 

olevan kokonaan alaisen ominaisuudessa ja toiminnassa. Tässä tutkimusaineistossa pelkästään 

sisäisiä kausaaliattribuutioita (= syy on alaisessa) ei siis annettu tilanteissa, joissa haasteelliseksi 

koetun tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään.   
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7 Pohdintaa 

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa esimiesten kokemia ja kuvaamia haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita esimiehen ja alaisen välillä. Tutkimuksen lähtökohtana on sosiaalisen 

konstruktivismin taustalla oleva näkemys, että todellisuus on sosiaalisesti rakentunut. Tämän 

näkemyksen mukaan todellisuus on siis olemassa ihmiselle merkitysvälitteisesti; niin tutkijalle, 

haastateltaville sekä tutkimuksen mahdollisille lukijoillekin. Tämä tarkoittaisi sitä, että maailma ei 

esittäydy meille ”sellaisenaan”, vaan aina sen suhteen kautta mikä meillä on maailmaan. Tämä 

selittäisi sitä, miksi ihmiset voivat kokea periaatteessa saman asian tai tilanteen hyvin monin eri 

tavoin.  

Tutkimuksen kohteena oli yksi valtion virastoista ja siellä viraston kannalta keskeinen 

toimintayksikkö, jossa oli tapahtunut työn tekemisen kannalta merkittäviä rakenteellisia muutoksia 

ja jossa oli katsottu tarvittavan työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Tutkimukseen osallistui 

kaikki toimintayksikön 13 esimiestä, joista neljä edusti keskijohtoa ja 9 toimi väliesimiehenä. 

Tutkimukseen osallistui myös vastuuhenkilöksi nimitetty henkilö, joka oli pitkään toiminut 

esimiehenä, mutta joka ei haastatteluhetkellä toiminut esimiestehtävässä. Tutkimus toteutettiin 

teemahaastatteluna. Haastateltavista kaksi oli naisia ja 12 miehiä. Haastattelu toteutettiin 

marraskuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana.  

Tutkimus keskittyy siihen esimiestyön osaan, joka kuluttaa tavalla tai toisella esimiehen 

voimavaroja ja vaikuttaa siten esimiehen omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin (Niemelä ja 

Teikari 1984; Dijkstra, Beersma ja Evers 2011). Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena olikin 

esimiesten äänen kuuleminen ja esille saaminen ja sitä kautta esimiestyön parempi ymmärtäminen. 

Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena oli tarkastella perustavan attribuutioerheen olemassaoloa. 

Perustavalla attribuutioerheellä tarkoitetaan ihmisten taipumusta korostaa toimijasta johtuvia syitä 

tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selittämisen kohde on ihmisen käyttäytyminen (Ross 

1977; Augustinos ym. 2006).  

Analyysivaiheessa I sisällönanalyysillä etsin vastauksia tutkimuskysymykseen 1. ”Minkälaisia 

haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai tilanteita esimies kokee esimiestyössään” ja 

analyysivaiheessa II narratiivianalyysilla etsin vastauksia tutkimuskysymyksiin 2 ja 3: ”Miten 

esimies selittää haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on tapahtunut 

haasteelliseksi koetulle tilanteelle/asialle” sekä ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun 

vuorovaikutustilanteen syyn”. Näiden tutkimuskysymysten tarkoitus oli saada syventävää tietoa 
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esimiesten kokemuksista ja esimiestyöstä. Oletukseni oli, että haasteellinen esimiestyöhön liittyvä 

vuorovaikutustilanne voi olla myös positiivinen. Myönteisiä haasteellisia vuorovaikutukseen 

liittyviä kokemuksia eli positiivisia haasteita ei tutkimusaineistosta löytynyt. Esimiesten 

kokemukset haasteellisista vuorovaikutustilanteista esimiehen ja alaisen välillä olivatkin kaikki 

negatiivisia. 

Sisällönanalyysilla saadut tutkimustulokset osoittavat, että esimiesten kuvaamat haasteelliset 

vuorovaikutustilanteet liittyvät alaisen toimintaan ja ominaisuuteen sekä esimiehen ja 

alaisen/alaisten välisiin, esimiesten keskinäisiin ja esimiesten ja toimintajärjestelmän välisiin 

jännitteisiin, joilla oli vaikutusta esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimustulokset 

osoittavat, että oli alaisia, joiden kanssa muiden oli vaikea tulla toimeen, joilla oli huono työmoraali 

ja jotka käyttäytyivät epäasiallisesti. Joku alainen oli lisäksi tosikko tai hän ei noudattanut sovittuja 

pelisääntöjä, kuten työaikoja. Tutkimuksen tiedon perusteella esimiestyössä joutui myös 

käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Näitä olivat 

johtajuuden ottaminen/saaminen, kiusaamistilanteen ratkaiseminen, organisaatiomuutoksen 

jalkauttaminen ja konkretisoituminen, esimiehen substanssiosaamisen riittävyys, esimiehen 

kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus, työntekijälle sopimaton työvuoro, työntekijälle soveltumaton 

työtehtävä, henkilöstön motivointi ja motivaatio-ongelmiin reagointi, työnjohtokäskyn 

vastustaminen ja avoimuus esimiesroolissa. 

 

Sisällönanalyysilla saatujen tutkimustulosten perusteella myös esimiesten keskinäiset jännitteet 

vaikuttivat esimiestyön tekemiseen. Näitä jännitteitä olivat esimiesten välinen epäselvä roolijako, 

yhteisen näkemyksen puuttuminen esimiesten keskuudessa sekä se, miten saada alemmat esimiehet 

puuttumaan asioihin. Tutkimuksen tiedon perusteella esimiesten ja toimintajärjestelmän välillä oli 

myös jännitteitä, jotka vaikuttivat esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Näitä olivat 

resurssipula, työyhteisön henki, esimiesten ja työntekijöiden välisen avoimuuden puute ja 

työntekijöiden herran pelko sekä liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten välinen yhteistyö.  

Narratiivianalyysilla saadut tutkimustulokset osoittavat, että esimiesten kuvaamat haasteelliset 

vuorovaikutustilanteet esimiehen ja alaisen välillä liittyvät organisaatiomuutokseen, esimiehen 

tekemän päätöksen kritisointiin, työntekijän käyttäytymiseen, henkilövalintaan, työntekijän 

toimintaan puuttumiseen, työnjohtokäskyn vastustamiseen, epäyhtenäiseen johtamisketjuun, 

vamman tuottamiseen, työntekijän työuupumukseen ja työntekijään, johon kukaan ei ollut saanut 

otetta. Narratiivianalyysilla saadut tutkimustulokset osoittavat myös, että oli haasteelliseksi koettuja 

vuorovaikutustilanteita, jossa esimies näytti toimineen oma-aloitteisesti tai tilanteita, joissa hän 
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toteutti ylemmän esimiehen antamaa toimeksiantoa. Oli myös tilanne, jossa esimies näytti 

taistelleen tuulimyllyjä vastaan eli yleisen toimintakulttuurin vastaisesti yrittäessään saada 

työntekijöitä tekemään töitä ja tilanteita, jossa esimies näytti olevan alaisen toiminnan uhri. Kaksi 

haasteelliseksi koettua vuorovaikutustilannetta liittyi siihen, että esimies joko koki, ettei hänellä 

ollut mahdollista vaikuttaa alaisen tilanteeseen tai että hän oli tapahtumien suhteen sivustakatsoja. 

Tutkimustulokset osoittavat myös, että suuressa osassa esimiesten kertomissa tarinoissa 

tapahtumaprosessi oli vielä haastatteluajankohtana kesken.   

Tutkimuskysymyksen 2 ”Miten esimies selittää haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta 

ja sitä mitä on tapahtunut haasteelliseksi koetulle tilanteelle/asialle” vastaukset jaottelin sen 

mukaisesti, miten esimiehet näyttivät asemoineen itsensä suhteessa haasteelliseksi koettuun 

tilanteeseen eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus hallita sitä mitä tapahtui (= tilanteessa 

havaittu kontrolli esimiehen kokemana). Aineistosta löytyi neljä erityyppisesti asemoitua 

tarinaluokkaa, jotka nimesin 1. Kontrolli itsellä, 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella, 3. 

Kontrolli itsen ulkopuolella ja 4. Kontrollia ei kenelläkään.   

Esimiesten haasteelliseksi kokemiksi tilanteiksi, jossa sekä tilanteen välitön- että tilanteen 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään (= luokka 1. Kontrolli itsellä) luokittelin viisi 

kertomusta. Näistä tarinoista kolme kertoi organisaatiomuutoksesta ja kaksi esimiehen tekemän 

päätöksen kritisoinnista. Kaikissa näissä viidessä tarinassa organisaatiomuutos oli jollakin tavalla 

läsnä. 

 

Tarinat, joissa tilanteen välitön kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta tilanteen 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehen ulkopuolella (= luokka 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen 

ulkopuolella) olivat niitä, joissa esimies kuvasi tilannetta siten, että hän itse oli tilanteessa aktiivinen 

toimija, ulkopuolelta saadun toimeksiannon toteuttaja tai toimi yksin omien näkemystensä kanssa 

eli ikään kuin hän olisi taistellut tuulimyllyjä vastaan. Näitä kertomuksia oli tutkimusaineistossa 

yhteensä 10. Suurin osa tutkimusaineiston sisältämistä kertomuksista kuului siis tähän luokkaan. 

Näistä tarinoista seitsemän liittyi organisaatiomuutokseen. 

 

Tarinat, joissa tilanteen kontrolli näytti olevan kokonaan esimiehen ulkopuolella (= luokka 3. 

Kontrolli itsen ulkopuolella), olivat tarinoita, joissa esimies näytti olevan ikään kuin uhrin asemassa 

tai vailla vaikutusmahdollisuutta. Esimies uhrina -tarinoihin luokittelin kaksi tarinaa. Toinen niistä 

kertoo kiusaamisesta ja toinen vamman tuottamisesta. Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta – 
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luokkaan nimesin yhden tarinan, joka kertoo työuupumuksesta. Kaksi tämän luokan tarinoista liittyi 

organisaatiomuutokseen.  

 

Yksi tarina 19 kerrotusta tarinasta, näyttäytyi siten, että haasteelliseksi koetussa tilanteessa 

kontrollia ei ollut kenelläkään (= luokka 4. Kontrollia ei kenelläkään). Kokemus oli, että kukaan ei 

ollut saanut otetta työntekijän toimintaan. 

 

Yhteenvetona todettakoon, että tutkimusaineiston 19 tarinasta, jotka kertoivat esimiesten kokemista 

haasteellisista vuorovaikutustilanteista esimiehen ja alaisen välillä, 14 tarinassa viitattiin 

organisaatiomuutokseen ja kuudessa tarinassa järjestöjen toimintaan. Kaiken kaikkiaan tarinat 

erityisistä haasteelliseksi koetuista tilanteista eivät mielestäni tuoneet uusia kategorioita 

sisällönanalyysilla tuotettuihin pääkategorioihin eli yleisiin esimiesten kokemiin, esimiehen ja 

alaisen väliseen vuorovaikutukseen liittyviin haasteellisiin asioihin ja tilanteisiin. Esimerkiksi 

tarinaluokat ”Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat” (3:2, 4:1 ja 4:4) ja ”Henkilövalintaa 

koskeva kertomus” (3:1) voitaisiin sijoittaa sisällönanalyysilla tuotettuun kategoriaan 

”Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen”. Samalla tavalla moni esimiesten 

kertomista tarinoista voitaisiin sijoittaa sisällönanalyysilla tuotettuun kategoriaan ”Epäasiallinen 

käytös”, kuten esimerkiksi tarina, jossa kerrottiin alaisen esimiehelle aiheuttamasta vammasta 

(tarina X:Y) tai tarina (12), jossa alainen vastusti työnjohtokäskyä. 

 

Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa esille tulleet esimiesten kokemat, esimiehen ja alaisen 

väliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteelliset asiat ja tilanteet liittyivät seuraavan taulukon 

(taulukko 5) osoittamiin teemoihin.    
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Taulukko 5. Tutkimuksessa esille tulleet, yleiset esimiesten kokemat, esimiehen ja alaisen väliseen 

vuorovaikutukseen liittyvät haasteelliset asiat ja tilanteet sekä kertomukset erityisistä haasteelliseksi 

koetuista tilanteista. 
Analyysivaihe I: sisällönanalyysi 

Yleiset esimiesten kokemat, esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteelliset asiat ja tilanteet 

 

Alaisen toiminta tai ominaisuus 

Ominaisuus: 

 Tosikko (1 kokemus) 

Toiminta: 

 Huono työmoraali (3 kokemusta) 

 Epäasiallinen käytös (2 kokemusta) 

 Työajan noudattamatta jättäminen (1 kokemus) 

 Vaikea tulla toimeen (3 kokemusta) 

 

Esimiehen ja alaisen/alaisten välisiä jännitteitä: 

 Johtajuuden ottaminen/saaminen (2 kokemusta) 

 Kiusaamistilanteen ratkaiseminen (1 kokemus) 

 Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja konkretisoituminen (2 kokemusta) 

 Esimiehen substanssiosaamisen riittävyys (4 kokemusta) 

 Esimiehen kommunikaatio ja ihmisten erilaisuus (2 kokemusta) 

 Työntekijälle sopimaton työvuoro (2 kokemusta) 

 Työntekijälle soveltumaton työtehtävä (1 kokemus) 

 Henkilöstön motivointi ja motivaatio-ongelmiin reagointi (1 kokemus) 

 Työnjohtokäskyn vastustaminen (4 kokemusta) 

 Avoimuus esimiesroolissa (1 kokemus) 

 

Esimiesten keskinäisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen 

 Epäselvä roolijako esimiesten kesken (1 kokemus) 

 Yhteisen näkemyksen puuttuminen esimiesten keskuudessa (1 kokemus) 

 Saada alemmat esimiehet puuttumaan (1 kokemus) 

 

Esimiesten ja muun toimintaympäristön välisiä jännitteitä, jotka vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen 

 Resurssipula (2 kokemusta) 

 Työyhteisön henki (1 kokemus) 

 Avoimuuden puute: herran pelko (2 kokemusta) 

 Liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten välinen yhteistyö (2 kokemusta) 

 

Analyysivaihe II: narratiivianalyysi 

Kertomukset erityisistä haasteelliseksi koetuista tilanteista 

 

1. Kontrolli itsellä  

 

Esimies aktiivinen toimija: 

 Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat (3 kertomusta) 

 Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat kertomukset (2 kertomusta) 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella 

Esimies aktiivinen toimija: 

 Työntekijän käyttäytymisestä kertovat tarinat (2 kertomusta) 

 

Esimies toimeksiannon toteuttaja 

 Henkilövalintaa koskeva kertomus (1 kertomus) 

 Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (poissaolot = 4 kertomusta, virkavaatetus = 1 kertomus) 

 Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (1 tarina) 

 

Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija 

 Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina (1 kertomus) 

 

3. Kontrolli itsen ulkopuolella 

Esimies uhrina 

 Kiusaamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 Vamman tuottamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta 

 Työuupumuksesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

4. Kontrollia ei kenelläkään 

Esimies avuton sivustakatsoja 

 Kukaan ei saa otetta -tarina (1 kertomus) 
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Edellä mainituissa haasteellisissa vuorovaikutukseen liittyvissä kertomuksissa voidaan ajatella 

olevan myös alateemoja, sillä syitä esimerkiksi poissaoloille nähtiin olevan muun muassa alaisen 

kotiongelmissa ja/tai alkoholin käytössä vapaa-ajalla. Ihminen on kokonaisuus ja tavalla tai toisella 

muu elämänpiiri heijastuu työhön ja päinvastoin.  

Tutkimuskysymyksen  3. ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen 

syyn” vastauksena on, että esimies attribuoi haasteelliseksi kokemansa tilanteen pääsääntöisesti 

useaan eri tekijään. Esimiesten haasteelliseksi kokemissa tilanteissa, joissa sekä tilanteen välitön- 

että tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään (= 1. Kontrolli itsellä), 

tapahtumien syyt nähtiin olevan joko kokonaan alaisen ulkopuolella; työympäristössä, 

toimintajärjestelmässä tai tilanteessa tai sekä alaisen ulkopuolella että alaisessa; hänen 

ominaisuudessaan tai toiminnassaan.  Sen sijaan esimiesten haasteelliseksi kokemissa tilanteissa, 

jossa tilanteen välitön kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta joissa tilanteen 

kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehen ulkopuolella (= 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen 

ulkopuolella) tapahtumien syyt nähtiin olevan joko kokonaan alaisessa; alaisen ominaisuudessa tai 

toiminnassa tai kokonaan alaisen ulkopuolella; työympäristössä, toimintajärjestelmässä tai 

tilanteessa tai vaihtoehtoisesti sekä alaisen ulkopuolella että alaisessa. Tilanteissa, jossa välitön 

kontrolli näytti olevan kokonaan esimiehen ulkopuolella (= 3. Kontrolli itsen ulkopuolella), 

tapahtumien syyt nähtiin olevan sekä alaisen ulkopuolella että alaisessa tai kokonaan alaisessa; 

alaisen ominaisuudessa tai toiminnassa. Sen sijaan tilanteessa, jossa kontrollia ei koettu olevan 

kenelläkään (= 4. Kontrollia ei kenelläkään) tapahtuman syy nähtiin olevan kokonaan alaisessa. 

Tässä tutkimusaineistossa pelkästään sisäisiä eli alaisesta johtuvia kausaaliattribuutioita ei annettu 

tilanteessa, joissa tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään. Ainoastaan sisäisiä 

kausaaliattribuutioita (= syy alaisessa) annettiin siis tilanteissa, jossa esimies koki, että kontrolli 

haasteellisessa tilanteessa oli osin tai kokonaan itsen ulkopuolella tai hän koki, ettei kontrollia 

haasteellisessa tilanteessa ollut kenelläkään.  

Olen lisännyt seuraavaan tutkimukseni teoreettista viitekehystä koskevaan kuvaan (kuva 5) sen 

miten esimies kertomissaan tarinoissa näytti asemoineen itsensä; kokiko esimies, että haasteellisen 

tilanteen kontrolli oli hänellä vai hänen ulkopuolellaan. Tämä asemointi näyttäisi tutkimustulosteni 

perusteella vaikuttavan siihen minkälaisia kausaaliattribuutioita esimies tekee alaisensa toiminnasta; 

pelkästään sisäisiä kausaaliattribuutioita (=syy alaisessa) näytetään tehtävän silloin, kun esimies 

kokee, että haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa kontrolli ei ole kenelläkään tai sen on kokonaan 

hänen ulkopuolellaan tai sen on osin hänen ulkopuolellaan ja osin hänellä itsellään. Olen lisännyt 
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kuvan 5. organisaation toimintajärjestelmä -osaan myös ammattiliitot, koska niillä näyttää 

tutkimusaineiston perusteella olevan vaikutusta esimiesten ja alaisten väliseen vuorovaikutukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tutkimustuloksina esimiesten asemoinnit havaitusta 

kontrollista haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa ja kontrollin yhteys annettuihin 

kausaaliattribuutioihin. 

 

Kuvassa 5. yhtenäinen nuoli kuvaa tilannetta, jossa esimies näkee haasteellisen tilanteen syyn 

olevan alaisessa (yht. 3 tarinaa). Viivoista muodostuva katkonuoli kuvaa tilannetta, jossa esimies 

näkee haasteellisen tilanteen syyn olevan alaisen ulkopuolella; tilanteessa tai toimintaympäristössä 

(yht. 5 tarinaa). Viivoista ja pisteistä muodostuva katkonuoli kuvaa tilanteita, joissa esimies näkee 

haasteellisen tilanteen syyn olevan sekä alaisessa että alaisen ulkopuolella (yht. 11 tarinaa). Tämän 

tutkimuksen innoittajana oli väite, jonka mukaan silloin, kun työyhteisössä ilmenee ongelmia, 90 % 
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ongelmien syistä johtuu työyhteisössä olevista tekijöistä ja vain 10 % työntekijästä itsestään. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa (= 11 tarinaa 19 tarinasta) haasteellisista 

vuorovaikutustilanteista oli sellaisia, että syy tilanteessa koettiin olevan sekä alaisessa että alaisen 

ulkopuolella, toimintajärjestelmässä.  

 

Tarkastelen seuraavassa tutkimustani teoreettisen kontribuution, menetelmällisen kontribuution, 

käytännöllisen kontribuution sekä luotettavuuden näkökulmista.  

  

7.1 Teoreettinen kontribuutio 

 

Tutkimukseni yhtenä tausta-ajatuksena on ollut, että ihmisten ajattelun lainalaisuuksien 

ymmärtäminen saattaisi johtaa laadultaan paremman esimiestyön tekemiseen. Vastaavasti 

esimerkiksi Järvinen (2013) korostaa ihmismielen ja ryhmäajatteluilmiön ymmärtämisen tärkeyttä 

esimiestyössä ja Ylitalo (2012) esimiehen itsetuntemuksen tärkeyttä esimiestyössä kehittymisessä. 

Eri tarkastelukulmat kertonevat siitä, miten laajaa esimiestyöhön liittyvä osaaminen on.  

Tutkimukseni yhtenä tarkoituksena oli tarkastella perustavan attribuutioerheen olemassaoloa 

toimintaympäristössä, jossa työn tekoa oli uudelleen organisoitu. Lähtökohtana oli näkemys, että 

esimiesten tekemät tulkinnat työyhteisön tapahtumista määrittelevät pitkälti työyhteisön 

todellisuutta. Tämä siksi, että esimiehillä on esimiesroolinsa puolesta enemmän sosiaalista valtaa 

kuin työntekijöillä. Koska esimiehen tekemiä tulkintoja työyhteisön tapahtumista, esimerkiksi 

työntekijän toiminnasta, voidaan joissain tilanteissa pitää myös virheellisinä, esimiesten olisi hyvä 

olla tietoisia ajattelunsa mahdollisista vääristymistä, esimerkiksi juuri perustavasta 

atrribuutioerheestä eli siitä, että meillä on taipumus korostaa toimijasta johtuvia syitä 

tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selitämme ihmisten käyttäytymistä.  

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olivat esimiesten tekemät tulkinnat haasteelliseksi 

koettujen, esimiesten ja alaisten välisten vuorovaikutustilanteiden syistä. Luokitteluni mukaan 

tutkimusaineiston 19 tarinasta ainoastaan kolmessa tarinassa esimies antoi haasteelliseksi koetulle 

tilanteelle pelkästään sisäisen kausaaliattribuution eli esimies näki, että tilanteen syy oli alaisessa. 

Kun tarkastellaan tutkimustuloksia kokonaisuutena, voidaankin sanoa, että tässä tutkimuksessa ja 

toimintaympäristössä perustavaa attribuutioerhettä ei ilmennyt, vaan syitä tapahtumille etsittiin 

lähinnä tilannetekijöistä tai sekä tilannetekijöistä että alaisesta; hänen ominaisuudestaan tai 

toiminnastaan.  
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Esimiesten ajattelussa toimintajärjestelmän muutokset näyttivätkin olevan päällimmäisenä 

haastatteluajankohtana. Kuten Engeström (1995, 51 – 52) toteaa, ongelmien tai ilmiöiden 

yksiselitteisiä syitä on usein erittäin vaikea määrittää, koska tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa 

toimintajärjestelmän kokonaisuuden kautta. Tämä näyttäytyi mielestäni myös tässä tutkimuksessa.  

Perustavan attribuutioerheen lisäksi toinen teoreettinen kiinnostukseni kohde, joka nousi esille vasta 

tutkimusaineistoa analysoitaessa, oli se miten esimiehet näyttivät asemoineen itsensä suhteessa 

haasteelliseksi koettuun tilanteeseen eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus hallita sitä 

mitä tapahtui. Tätä asemointia kutsutaan tilanteessa havaituksi kontrolliksi (perceived control) 

esimiehen kokemana (Cooper, Dewe ja O’Driscoll 2001, 134–140). Aineistosta löytyi neljä 

erityyppisesti asemoitua tarinaluokkaa, jotka nimesin 1. Kontrolli itsellä, 2. Kontrolli sekä itsellä 

että itsen ulkopuolella, 3. Kontrolli itsen ulkopuolella ja 4. Kontrollia ei kenelläkään. Tämä 

tutkimus esimiesten kokemista haasteellisista vuorovaikutustilanteista valotti mielestäni hyvin 

esimiestyön laajuutta ja vaatimuksia etenkin muutostilanteissa. Esimiestyön luonteen moninaisuutta 

kuvaa mielestäni hyvin se, että on paljon johtamiseen liittyviä tilanteita, joissa valtaa ei itsellä koeta 

olevan. Toisaalta on tilanteita, joissa esimies kokee, että hän pystyy kontrolloimaan, esim. 

käyttäytymisen, ominaisuuksien tai kykyjen kautta sitä, mitä hänelle tapahtuu, ja on tilanteita, joissa 

esimies kokee olevansa joko kokonaan tai osittain ulkoisten, itsestään riippumattomien voimien 

armoilla. Tällä lienee vaikutusta myös esimiesten työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. 

Tutkimusaineiston 19 tarinasta viidessä tarinassa esimiehen toiminta näyttäytyi siten, että tilanteen 

kokonaiskontrolli oli esimiehellä itsellään. Muissa tarinoissa haasteelliseksi koetun 

vuorovaikutustilanteen kontrolli näytti olevan osittain tai kokonaan esimiehen ulkopuolella ja 

yhdessä tarinassa tilanteen kontrollia ei näyttänyt olevan kenelläkään. Suurin osa tutkimusaineiston 

tarinoista oli siis sellaisia, että tilanteen välitön kontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään, mutta 

tilanteen kokonaiskontrolli esimiehen ulkopuolella. Esimiestyössä toteutetaankin paljon 

organisaation ylemmältä taholta tulevia toimeksiantoja. Tutkimuksen kohteena olevassa 

toimintayksikössä oli kolmentasioisia esimiesvirkoja. Tämän tutkimuksen kertomuksissa tilanteen 

kokonaiskontrollilla ja esimiehen virka-aseman tasolla ei näyttänyt olevan tekemistä keskenään. 

Tässä tutkimuksessa korkeampi esimiesvirka ei siis näytä takaavan sitä, että haasteelliseksi koetun 

vuorovaikutustilanteen kokonaiskontrolli koettaisiin olevan itsellä (vrt. Fast ym. 2009).  

Kun esimiehet kertoivat tarinoissaan tilanteille syitä, pelkästään työntekijän ominaisuuteen tai 

toimintaan viittaavia syitä ei annettu tilanteessa, jossa kokonaiskontrolli tilanteessa näytti olevan 

esimiehellä itsellään. Tämä on mielestäni erittäin kiinnostava tutkimuslöydös huolimatta siitä, että 



156 

 

tutkimusaineisto oli melko suppea. Tulos voi tarkoittaa sitä, että kun tilanteen kokonaiskontrollin 

koetaan olevan itsellä, tilanteeseen liittyvät moninaiset syyt nähdään paremmin. Hallinnan 

tunteeseen voisi näin ollen liittyä niin sanotun ison kuvan näkeminen eli sen hahmottaminen, miten 

tilanne on kytköksissä muihin tilanteisiin ja tapahtumiin. 

 

Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) mallin mukaan, kun esimies arvioi alaisen työsuoritusta tai 

työtoimintaa, esimiehen tekemään attribuutioon vaikuttaa toisaalta attribuutiovääristymät 

(esimiehen tekemä toimija-tarkkailija- ja itseä palveleva vääristymä) ja toisaalta alaisen 

työtulokseen tai käyttäytymiseen liittyvät tilannetekijät, alaisen todellinen käyttäytyminen ja 

alaiselta saatu kausaali-informaatio, joka voi myös vaikuttaa esimiehen attribuutioprosessiin. Tämä 

tutkimus antaa viitteitä lisäksi siihen, että esimiehen tekemiin attribuutioihin vaikuttaa myös se, 

kokeeko hän, että haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa kontrolli on kokonaan hänellä itsellään 

vai osin tai kokonaan hänen ulkopuolellaan tai että tilanteessa kontrollia ei ole kenelläkään. 

Tutkimus edustaakin uudenlaista tarkastelua esimiestyön kontekstissa toteutetussa 

attribuutiotutkimuksen kentässä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan siis täydentää 

Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) mallia seuraavan kuvan (kuva 6) osoittamalla tavalla 

(merkitty kuvaan katkoviivalla). Huomioitavaa kuitenkin on, että tämä tutkimus ei ota kantaa 

esimiehen tekemien attribuutioiden seurauksiin, vaan ainoastaan attribuutioiden tekemiseen 

vaikuttaviin tekijöihin.   
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Kuva 6. Harveyn, Martinkon ja Douglasin (2006) attribuutiomalli haitallisesta (dysfunctional) 

esimiehen käyttäytymisestä ja esimies-alaissuhteen laadusta tämän tutkimuksen tuloksilla lisättynä 

(merkitty kuvaan katkoviivalla) 

 

7.2 Menetelmällinen kontribuutio 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä lähtökohtana ja tarkoituksena oli esimiesten äänen kuuleminen ja esille 

saaminen sekä esimiestyön parempi ymmärtäminen. Tutkimusmetodeina käytin tapaustutkimusta ja 

teemahaastattelua. Yinin (2009, 18) mukaan tapaustutkimusta voidaan soveltaa silloin, kun 

tutkitaan ilmiötä syvällisesti todellisen elämän kontekstissa ja kun raja ilmiön ja toimintaympäristön 

välillä ei ole ilmeinen. Tässä tutkimuksessa tutkittavana ilmiönä oli haasteellinen 

vuorovaikutuskokemus esimiestyössä. Analyysiyksikkönä oli haasteellinen vuorovaikutuskokemus 

esimiehen ja alaisen välillä. Esimiehen yleisluontoisia kokemuksia haasteellisista 

vuorovaikutukseen liittyvistä asioista ja tilanteista analysoin käyttämällä sisällönanalyysia ja 

esimiesten kertomuksia käyttämällä narratiivianalyysia. Analyysivaiheen suoritin kahdessa 

vaiheessa: analyysivaiheessa I vastasin tutkimuskysymykseen 1 ”Minkälaisia vuorovaikutukseen 

liittyviä asioita tai tilanteita esimiehet kuvaavat haasteellisiksi?” sisällönanalyysia käyttäen. Sen 

jälkeen analyysivaiheessa II vastasin tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 ”Miten esimies selittää 

haasteelliseksi kokemaansa vuorovaikutustilannetta ja sitä mitä on tapahtunut haasteelliseksi 

koetulle tilanteelle/asialle?” ja ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun 
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vuorovaikutustilanteen syyn?” käyttämällä narratiivianalyysia. Yhtenä mahdollisuutena olisi ollut, 

että olisin käsitellyt koko tutkimusaineiston sekä sisällönanalyysia että narratiivianalyysia käyttäen 

(Patton 2002, 555–563). Tässä tutkimusaineistossa tuntui kuitenkin luontevimmalta käyttää kahta 

eri analyysimenetelmää toisiaan täydentävinä menetelminä. Tarkoitukseni ei siten ollut verrata 

kahdella ei tutkimusmenetelmällä saatuja tuloksia toisiinsa, vaan tuottaa samasta ilmiöstä sekä 

yleisluontoista että syvälle menevää tietoa esimiesten äänen kuulemiseksi ja esimiestyön 

ymmärtämiseksi. Yleisluontoista tietoa haasteellisista vuorovaikutuskokemuksista esimiestyössä 

sain vastaamalla tutkimuskysymykseen 1 käyttämällä sisällönanalyysia. Tutkimustulosten mukaan 

esimiestyössä haasteelliseksi koetut vuorovaikutustilanteet liittyivät työntekijän ominaisuuteen tai 

toimintaan (yhteensä 10 kokemusta) ja jännitteisiin esimiehen ja alaisen/alaisten välillä, esimiesten 

välillä sekä esimiesten ja muun toimintaympäristön välillä (yhteensä 30 kokemusta). Syvälle 

menevää tietoa haasteellisista vuorovaikutuskokemuksista esimiestyössä sain vastaamalla 

tutkimuskysymykseen 2 ja 3 käyttämällä narratiivianalyysia. Tein tutkimusaineiston 19 tarinasta 

juonitiivistelmät, jotka luokittelin sen perusteella miten esimiehet näyttivät asemoineen itsensä 

suhteessa haasteelliseksi koettuun tilanteeseen eli kenellä näytti olevan valta ja/tai mahdollisuus 

hallita sitä mitä haasteelliseksi koetussa tilanteessa tapahtui (= tilanteessa havaittu kontrolli 

esimiehen kokemana). Kuten edellä totesin, löysin tutkimusaineistosta neljä erityyppisesti 

asemoitua tarinaluokkaa. Narratiivianalyysin pohjalta pystyin mielestäni parhaiten vastaamaan 

myös tutkimuskysymykseen 3. ”Mihin esimies attribuoi haasteelliseksi koetun 

vuorovaikutustilanteen syyn?”, koska annetut kausaaliattribuutiot liittyivät kiinteästi tarinoiden 

tapahtumiin.  

 

Mielestäni tapaustutkimuksella saatu tieto mahdollistaa myös paremman käytännön 

sovellettavuuden, kun kysymys on tietystä tapauksesta tiettynä ajankohtana, tietyssä 

toimintaympäristössä ja olosuhteissa. Itseisarvoiseksi tapaustutkimukseksi (intrinsic case study) 

kutsutaan sellaista tapaustutkimusta, jonka tavoitteena on kyseisen tapauksen parempi 

ymmärtäminen ja välineelliseksi tapaustutkimukseksi (instrumental case study) kutsutaan 

puolestaan sellaista tapaustutkimusta, jonka tavoitteena on yleistää vastaaviin tapauksiin. 

Välineellinen tapaus voidaan nähdä tutkimuksen tarkoituksen kannalta tyypillisenä tapauksena. 

Rajanveto itseisarvoisen ja välineellisen tapaustutkimuksen välillä ei ole selkeä. (Stake 2005, 445–

447.) Tässä tapaustutkimuksessa tavoitteena oli esimiesten äänen kuuleminen ja esimiestyön 

parempi ymmärtäminen, ei niinkään yleistyksien tekeminen valitun tapauksen pohjalta. Tämä 

tapaustutkimus on mielestäni itsessään kiinnostava ja oletukseni on, että se luo myös 

mahdollisuuksia oivalluksille ja oppimiselle. Siksi tämä tutkimus voi toimia myös välineellisenä 
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tapaustutkimuksena, sillä tutkimustulosten voidaan ajatella koskevan yleisemminkin esimiestyötä ja 

sen sisältöä. 

 

7.3 Käytännöllinen kontribuutio 

 

Organisaatiokulttuuri 

 

Schein (1987, 26) määrittelee organisaatiokulttuurin perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on 

keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen 

yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Hänen mukaansa tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä 

voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana 

havaita, ajatella ja tuntea. Organisaatiokulttuuri sisältää erilaisia arvoja, normeja ja perusoletuksia, 

jotka ovat joko kokonaan tai osittain näkymättömissä, mutta jotka tulevat esiin erityisesti silloin, 

kun niitä rikotaan. Eräs esimies koki, että työpaikan toimintakulttuuri on sellainen, että oletuksena 

oli, että töitä tehdään vain vähän.  Kokemus oli, ettei kaikilla ollut moraalia työn tekemistä kohtaan 

ja että oman työn arvostuksessa oli ollut puutteita. Kulttuuri koettiin niin huonoksi, että jos joku 

jollekin vähän sanoi, niin sitten kaikki luottamusmiehet olivat paikalla siitä syystä, että työntekijöitä 

on ahdisteltu ja aiheutettu paha mieli jollekin. Koettiin, että joustaviin työryhmiin siirtyminen oli 

aiheuttanut sen, että työntekijöiden mukavuusaluetta oli häiritty. Tutkijasta näyttikin siltä, että 

työyhteisön kulttuurisia normeja, eli että töitä tehdään vain vähän, oli tässä työprosessien 

uudelleenjärjestelyssä rikottu. Muutoksessa työntekijöiltä nimittäin edellytettiin, että he menevät 

tekemään töitä sinne missä oli työtarvetta. Koettiin myös, että työkulttuuri on sellainen, että 

esimiehiä ei kunnioiteta. Siitä huolimatta koettiin, että työntekijät kokevat herran pelkoa. Tämä 

ilmeni työntekijöiden arkuutena tuoda esille omia mielipiteitään. Tässä oli mielestäni ristiriitaa, 

koska tutkimusaineistosta kävi ilmi, että esimiehille myös haistatellaan ja puhutaan 

epäkunnioittavasti. Juuti (1995, 225) puhuu siitä, että byrokraattista organisaatiota leimaa 

tyypillisesti epäluuloisuuden, pelon ja alemmuuden ilmapiiri. Byrokratiassa jokainen viranhaltija on 

ylemmän esimiesviran haltijan valvonnan alainen. Byrokratiassa ihmisten välisiä suhteita 

määrittelee virka-asema, ei esimerkiksi se, mitä ihminen osaa. Eräs esimies koki, että selän takana 

puhumisesta ja työntekijöiden yhteen liittoutumisesta johtui se, että arkipäiväksi oli tullut oletus 

siitä, että työnantaja on työntekijän vihollinen. Scheinin (1987, 41–47) mukaan kulttuurin 

ominaispiirteisiin kuuluu se, että se vaikuttaa käyttäytymistapoihin, joita ko. kulttuurin piiriin 

kuuluvat henkilöt pitävät normaaleina. Kulttuuri on vaikutukseltaan voimakasta ja aiheuttaa 
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sosiaalista painetta toimia sen mukaisesti. Työnantajan kokeminen viholliseksi on tietenkin huono 

lähtökohta hyvälle yhteistyölle organisaatiossa. 

Organisaatiomuutos 

Tutkimusaineiston 19 tarinasta 14 tarinassa kerrottiin organisaatiomuutoksesta, jolla viitattiin 

pääasiassa työn uudelleen organisointiin ja tietojärjestelmämuutoksiin. Muutokset 

toimintajärjestelmässä olivat viraston johdon strategisia linjauksia ja niillä näytti olevan paljon 

seurauksia työyhteisön toimintaan ja esimiestyöhön. Henkilöstöä piti johtaa toimimaan uuden 

toimintamallin mukaisesti. Tällöin esimiesten sekä työntekijöiden keskuudessa näytti ilmenevän 

sitoutumattomuutta muutokseen. Esimiestyössä koettiin olleen epäselvyyttä siitä, mitä esimiestyöltä 

muutoksessa odotetaan. Tällöin johtamisketjussa näytti olevan myös epäyhtenäisyyttä, sillä kaikki 

esimiehet eivät olleet toimineet uuden toimintamallin edellyttämällä tavalla. Koska uusi 

toimintamalli edellytti työntekijöiltä joustavaa liikkuvuutta työpisteestä toiseen, jotkut työntekijät 

olivat vastustaneet esimiesten määräyksiä siirtyä paikasta toiseen. Organisaatiomuutoksen 

vastustaminen oli näkynyt muun muassa työntekijöiden huonona työmoraalina ja epäasiallisena 

käytöksenä. Kaikki nämä aiheuttivat puuttumista työntekijöiden toimintaan. Organisaatiomuutos oli 

aiheuttanut myös sen, että esimiesvirkoja oli vähennetty ja uusia oli laitettu hakuun. Jotkut 

esimiehet menettivät tässä muutoksessa esimiesvirkansa ja tätä menetystä oli ollut erittäin vaikea 

hyväksyä. Tästä oli seurannut valituskierre, joka oli yltänyt Työsuojelupiiriin saakka.  

Tutkimusaineistosta kävi myös ilmi, että henkilömuutokset toimintayksikössä olisi tehty ennen kuin 

koko organisaatiomuutos oli tapahtunut. Tällöin kokemus oli, että henkilöstöä oli siirretty pois 

asiakaspalvelusta muihin tehtäviin, vaikka työmäärä siinä oli pysynyt samana. Toimintayksikössä 

olikin koettu resurssipulaa. Kokemus oli, että ennen organisaatiomuutosta ihmiset osasivat työnsä ja 

olivat siihen sitoutuneita. Organisaatiomuutoksen jälkeen osaamisvaateet olivat kasvaneet paljon.  

Koska työntekijöiden piti hallita paljon enemmän työtehtäviä kuin aikaisemmin, jotkut työntekijät 

kuormittuivat sitä kautta, että resurssipulan lisäksi he joutuivat opastamaan muita oman työnsä 

ohella. Tästä oli seurannut työuupumusta. Työpaikalla oli myös huomattu, että ihmiset olivat 

ottaneet lomia tai sairastuneet juuri silloin, kun olisi pitänyt siirtyä asiakaspalveluun töihin. 

Tästäkin syystä resursseja oli ollut entistä vähemmän käytössä. 
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Moniäänisyys 

 

Kahden haastatellun esimiehen kokemus oli, että yksi esimiestyön haaste on se, että kaikki ihmiset 

ovat erilaisia ja ihmisten kyky vastaanottaa tietoa on erilainen. Oman esimieskokemukseni mukaan 

on ihmisiä, jotka aina ymmärtävät kaiken ja tekevät kaiken tai lähes kaiken virheettömästi, 

itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Sitten on ihmisiä, jotka ehkä vähän ontuen pysyvät 

aikataulussa ja avustettaessa tekevät oikein ja sitten on niitä, jotka viidennen ohjeistuksen jälkeen, 

ohjeistusten, jotka löytyvät myös kirjallisena, eivät ole kuulleetkaan asiasta ja syy tähän on 

esimiehen toiminnassa ja viestinnässä. Attribuutoiden viitekehyksessä puhutaankin onnistumisen ja 

epäonnistumisen attribuutioista: jos onnistutaan, syy siihen on omassa itsessä ja jos epäonnistutaan, 

syy on itsen ulkopuolella, esimerkiksi esimiehessä. Senge (2006, 12) painottaakin sitä, että oppiva 

organisaatio on paikka, jossa ihmiset, niin alaiset kuin esimiehetkin, jatkuvasti oivaltavat sen, 

kuinka he itse luovat todellisuutta ja kuinka he voivat muuttaa sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että sen 

sijaan, että näemme ongelmia, jotka on aiheuttanut joku tai jokin itsemme ulkopuolella, näemme 

kuinka oma toimintamme luo niitä ongelmia, joita kohtaamme. Senge (2006, 18–26) puhuukin 

seitsemästä oppimisen esteestä ja niiden tunnistamisesta. Ensimmäisenä oppimisen esteenä hän 

mainitsee sen, että ihmiset näkevät itsensä asemansa kautta. Useimmat näkevät itsensä osana 

toimintajärjestelmää, johon he eivät juurikaan voi vaikuttaa. He tekevät vain työnsä, jota heidän 

asemansa edellyttää. Toisena oppimisen esteenä Senge nimeää sen, että vihollinen/syyllinen 

nähdään olevan itsen ulkopuolella. Cameronia (2008, 68, 79) mukaillen esimiestyön haasteena on 

se, että työllä on ihmisille erilaisia merkityksiä. Toiselle työ merkitsee ensisijaisesti uraa, toisille 

kutsumusta ja toisille sitä, että sen kautta saadaan rahaa ja pystytään tyydyttämään tarpeita. Se, että 

työ merkitsee eri ihmisille eri asioita, aiheuttaa erilaisia orientaatioita itse työhön: jotkut ovat 

mukana koko sydämellä, toiset puolikkaalla ja toiset eivät ole juurikaan ajatuksella läsnä. 

Kärjistetysti sanoen, toiset kantavat vastuunsa ja toiset eivät. Tutkimusaineistossa puhuttiinkin 

huonosta työmoraalista. Cameronia (2008, 68, 79) lainatakseni silloin, kun johtamisstrategiana on 

positiivisen merkityksen luominen, esimiesten tulee olla tietoisia työn eri merkityksistä ja siten eri 

työorientaatioista, joita työntekijöillä on, ja kytkeä erilaisten orientaatioiden arvo organisaation 

toimintaan ja tuloksiin. Yksi haastateltava toikin esiin sen, että ihmisten pitäisi saada tehdä sitä 

työtä mikä heille sopii. Kuka sen sitten määrittelee, on eri asia. On myös tilanteita, joissa 

esimiehellä on hyvin erilainen käsitys alaisen osaamisesta kuin alaisella itsellään. On myös 

tilanteita, joissa ihmisillä ei ole käsitystä muiden osaamisista. Sillä ei siis ole arvoa mitä ei 

ymmärretä tai tiedetä olevan olemassa.  
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Engeström (1995, 51 – 52.) puhuu siitä, että organisaation toimintajärjestelmässä on monia erilaisia 

taustoja, intressejä ja näkökulmia edustavia toimijoita. Tätä erilaisten intressien ja näkökulmien 

moninaisuutta nimitetään moniäänisyydeksi. Moniäänisyydessä on kyse sekä toimijoiden 

erilaisuudesta ja erillisyydestä sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Hänen mukaansa ongelmien 

syitä ja ratkaisuja olisi etsittävä toimintajärjestelmän sisäisistä suhteista sekä kytkennöistä toisiin 

toimintajärjestelmiin. Tutkimusaineistosta löytyi muun muassa kuusi kertomusta, jossa kerrottiin 

ammattiliittojen toiminnasta. Yhdessäkään kokemuksessa tai kertomuksessa ei kyseenalaistettu 

liittojen tarpeellisuutta tai olemassaoloa. Jotkut esimiehet näyttävät kuuluvan samaan 

liittoon/samoihin liittoihin, kun heidän alaisensa. Tällaisesta asetelmasta voi syntyä ristiriitaa sen 

suhteen kenen etua liitto ajaa. Saattaisi olla hyvä, jos liitoilla olisi julkilausuttu ohjelma siitä miten 

ne tukevat esimiesroolissa toimivia jäseniään. Tämä voisi tuoda selkeyttä liittojen ja esimiesten 

väliseen yhteistyöhön. 

 

Tutkimuksen kohteena olleessa toimintayksikössä oli juuri tehty liiton nimissä kysely. 

Luottamusmies oli lähettänyt valikoiduille työntekijöille kyselyn, jossa pyydettiin kertomaan 

tilanteista, joissa esimies oli kohdellut työntekijää kaltoin. Kyselytoiminta oli kertomuksen mukaan 

kohdistunut toimintayksikön johtoon. Liiton johdon kerrottiin pesseen kätensä tästä kyselystä ja 

pahoitelleen tapahtunutta. Tämän perusteella näyttääkin siltä, että liiton nimissä oli tehty asioita, 

joista liiton johto ei ollut ollut tietoinen. Tästä voidaankin päätellä, että liiton omat rivit eivät olleet 

täysin yhtenäiset. Tutkimusaineistosta nousi esille kokemus, että liittojen toimintatapoihin toivottiin 

muutosta. Kokemus oli, että kun työntekijöiden keskuudessa nostettiin esiin joku koettu ongelma, 

he ottivat yhteyttä liittoon ja liitto lähti käsittelemään asiaa organisaatiossa siten, että asiaa ei 

käsitelty ensin paikallisella tasolla asianomaisten kesken ja vasta sen jälkeen katsottu, oliko tarvetta 

järeämmille toimenpiteille. Paikallista asian käsittelyä toivottiin ensin, koska asioissa voi olla 

väärinkäsityksiä ja/tai tietämättömyyttä. Joku kertoikin, että liitot olivat toimineet esimiesten selän 

takana ja että liitot olivat myös uhanneet ja kiristäneet esimiehiä. Kiristyksen kokemus liittyi siihen, 

kun alainen ei ollut saanut esimiesvirkaa organisaatiomuutoksessa ja asiasta uhattiin tehdä 

rikosilmoitus. Kertomusten ja kokemusten perusteella työntekijöillä näytti myös olleen epäselvää 

se, että esimiesasemassa toimivalla on lain mukainen direktio-oikeus. Tämä tarkoitta sitä, että 

esimies voi ja roolinsa vuoksi hänen pitääkin antaa työnjohtokäskyjä. Asiallisten työnjohtokäskyjen 

johdosta ei siis ole syytä ottaa yhteyttä liittoon. Esimiehen toivomus oli, että liittojen edustajat 

osaisivat myös kyseenalaistaa edustamiensa työntekijöiden toimintaa.  
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Saumaton johtamisketju 

 

Tutkimusaineistosta kävi myös ilmi, että alemmat esimiehet eivät aina olleet tienneet, mitä 

haasteelliseksi koetulle tilanteelle oli jatkossa tapahtunut. Tehdyt toimenpiteet oli suoritettu jossain 

muualla. Tilanteissa, joissa esimies saa ylemmältä taholta toimeksiannon puuttua alaisensa 

toimintaan, olisi hyvä, jos hänet pidettäisiin ajan tasalla myös jatkotapahtumien kulusta. Tämä 

vahvistaisi toimeenpanevan esimiehen roolia. Useat esimiehet kokivat, että heillä itsellään oli hyvät 

esimiehet. Omilta esimiehiltä saatua tukea kiiteltiin.  

 

Eräs esimies koki, että joidenkin esimiesten kaverisuhteet työntekijöihin olivat vaikeuttaneet 

esimiestyön tekemistä. Tämä konkretisoitui kertomuksessa, jossa esimies kertoi, että hän oli ottanut 

yhden työntekijän toiminnan esille esimiespalaverissa. Kertomuksen mukaan toinen esimies, joka 

oli kyseisen työntekijän kaveri, oli kertonut esimiehen puheesta kyseiselle työntekijälle. 

Kertomusten mukaan toimintayksikössä oli jo pidetty pelisääntökokouksia, jonne mielestäni 

nämäkin asiat kuuluvat. Yleisesti ottaen esimieskoulutuksissa voisi käsitellä tätä asiaa ja sen 

vaikutuksia laajemmin. Arkikielessä kuulee aina silloin tällöin puhuttavan hyvävelijärjestelmästä. 

Siksi mielestäni olisi myös hyvä, jos tämä termi avataan mitä se tarkoittaa käytännössä. Näin 

ihmisten olisi helpompi tunnistaa ja arvioida omaa toimintaansa siinä toimintajärjestelmässä, jossa 

he toimivat. 

Esimiestyö ja tukitoimet esimiestyölle 

Sisällönanalyysia koskevassa tutkimusaineistossa esimiehillä oli eniten yhteisiä kokemuksia 

työnjohtokäskyn vastustamisesta ja siitä, että esimiehen olisi pitänyt pyrkiä antamaan työntekijöille 

mahdollisimman oikeat, helpot ja suorat vastaukset miten tuli menetellä. Kokemus oli, että 

esimiehellä ei itsellään välttämättä ollut substanssitukea saatavilla ja että helpoimmissakin 

kysymyksissä alaiset kääntyivät usein esimiehen puoleen. Työorientaation lisäksi tämä kertonee 

myös työtehtävästä ja siitä, miten kyseinen työtehtävä on sijoitettu palkkausjärjestelmän mukaiselle 

työn vaatimustasolle. Jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi asiantuntijatehtävä, asiantuntijuuden olisi 

pitänyt mielestäni olla työntekijällä itsellään.  

Esimiehillä on myös usein pääsy sellaisille tiedon lähteille, joihin alaisilla ei ole pääsyä. Joskus 

informaatiota on vietävä eteenpäin alaisille tai eteenpäin alaisilta joko sellaisenaan tai sitten 

tulkitussa ja muokatussa muodossa (vrt. Lewin 1958, 197–211; 1943, 292–300). 

Tutkimusaineistosta nousikin esille kokemus, jonka mukaan yksi esimiestyön haaste on se, ettei voi 
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olla täysin avoin. Esimiehen kokemus oli, että vaikka esimies itse ajattelisi samalla lailla kuin 

työntekijät, että kaikki on päin prinkkalaa, hän ei voi työnantajan edustajan roolissa olevana sanoa 

sitä ääneen. Esimiehen roolissa olevan olisikin tärkeä tiedostaa tämä.  

Tarinoissa esimiehet ehdottivat myös erilaisia työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja/tai 

ratkaisuun. Yhdessä tarinassa tosin kokemus oli, ettei tilanteen käsittelyyn tai ratkaisuun ole 

olemassa mitään työkalua. Niin mahdottomaksi esimies koki tilanteen. Yhdessä tarinassa esimies 

koki, että ihmisten pitäisi saada tehdä sellaista työtä, joka heille sopii. Rekrytointi ja työnsuunnittelu 

ovatkin mielestäni avainasemassa, kun mietitään henkilön soveltuvuutta työhön. Esimiesverkoston 

avuksi ja tueksi esitettiin myös sähköistä alustaa, jonne voisi kerätä esimerkkitapauksia ja niiden 

ratkaisuja. Yksi esimies esitti, että kyseinen tapaus haasteellisesta vuorovaikutustilanteesta voisi 

toimia Muutoshallinnan tuki-työkaluna, miten asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Työkaluksi esitettiin 

myös tiivistä yhteistyötä hallinnon kanssa tuen ja tiedon saamiseksi, miten vastaavan asian kanssa 

on aikaisemmin toimittu sekä selkeät askelmerkit miten kyseisessä asiassa toimitaan. Tähän 

työkalukategoriaan liittäisin myös tarinoissa esille tulleet ehdotukset yhdenmukaisista 

raporttimalleista yhdenmukaisine kysymyksineen.  

 

Tutkimuksen kohteena olevassa virastossa on käytössä varhaisen välittämisen toimintamalli ja siellä 

on tarjottu myös pelisääntökoulutusta työyhteisöille. Useat esimiehet ehdottivatkin yhteisiä 

pelisääntöjä ja kokouksia, esimiespalavereja sekä keskusteluja työkaluksi haasteellisten tilanteiden 

käsittelyyn ja/tai ratkaisuun. Pelisääntöjä toivottiin myös liittojen toimintaan ja organisaation ja 

liittojen väliseen yhteistyöhön. Joitakin toimintamalleja oli kyseisessä toimintayksikössä jo 

selkiytetty siten, että tietyt perusteet tuli täyttyä, ennen kuin tiettyihin toimenpiteisiin ryhdytään 

asiakkaan kanssa.  

 

Aiheettomiin sairauspoissaoloihin esitettiin työkaluksi työvuorosuunnittelua, jotta työntekijät 

pystyisivät ennakoimaan työvuorojaan pidemmälle ajanjaksolle kuin kolmen viikon päähän. 

Esimiehille suunnattua työnohjausta/ryhmänohjausta esitettiin myös, jotta varmistettaisiin se, että 

kaikki esimiehet vetävät samaa linjaa.  Muita esitettyjä työkaluja haasteellisten tilanteiden 

käsittelyyn ja/tai ratkaisuun olivat avaruutta omaan ajatteluun tuova työkierto, 

työhyvinvointiluennot sekä tilanteen purku välittömästi yhtä porrasta ylemmän esimiehen ja 

mahdollisesti todistajien kanssa. 
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Tutkimuksen kohteena olevassa virastossa toteutetaan muun muassa viraston omaa 

esimieskoulutusta ja paikallisia koulutustilaisuuksia pidetään eri aiheista tarpeen ja tilanteen 

mukaan. Esimiestyön haasteet näyttävät tämän tutkimuksen mukaan konkretisoituvan pitkälti juuri 

paikallisella tasolla esimiesten keskinäisessä sekä esimiesten ja työntekijöiden välisessä 

vuorovaikutuksessa. Eri esimiestasoilla esimiehen tehtävät näyttivät myös olevan hyvin erilaisia, 

esimerkiksi alemmissa esimiestehtävissä esimiestyö näytti konkretisoituvan lähinnä 

työnjakotehtävään. Koulutusten vaikuttavuuden näkökulmasta ja siitä syystä, että organisaatiossa on 

useita esimiestasoja, esimiestyön jatkokoulutus tai sen osia voisikin esimerkiksi tapahtua 

paikallisesti ja ennaltaehkäisevästi ja siten, että osa koulutuksesta koskisi koko työyhteisöä. 

Esimieskoulutuksen jatkokoulutusta voisi joiltain osin toteuttaa myös kohderyhmittäin. Hyvänä 

ohjenuorana esimiestyölle ja – koulutuksille voisi olla esimiestyön strateginen suunnittelu, jossa 

avataan yleisellä tasolla se minkälaista johtajuutta organisaatiossa halutaan ja minkälaisia 

toimenpiteitä ko. tahtotilan saavuttaminen vaatii. Erilaiset johtamistyylit perustuvat erilaiseen 

ihmiskäsitykseen ja saattaisi olla hyvä, jos organisaation tahtotila tässä asiassa olisi avattu ja 

tunnistettu. Koska esimiestasoja on useita, olisi mielestäni myös hyvä, jos esimiesten roolit ja 

tehtävät eri esimiestasoilla olisi avattu sekä yleisellä että paikallisella tasolla. Tämä toisi selkeyttä 

esimiesten keskinäiseen työnjakoon ja saattaisi estää myös väärinkäytöksiä. Yhdestä tarinasta 

nimittäin kävi ilmi, että kun alainen ei saanut lupaa yhdeltä esimieheltä, hän kysyi ja sai sen toiselta 

esimieheltä. Tutkimustuloksia voidaan toivomani mukaan hyödyntää organisaation/organisaatioiden 

kehittämistyössä laajemminkin, muutoksia suunniteltaessa ja mietittäessä niiden vaikutuksia, jos 

halutaan esimerkiksi ennaltaehkäistä joitakin tiettyjä muutosten vaikutuksia tai vaikutusten 

voimakkuutta. Toisinaan voi olla myös niin, että päätökset ja muutokset tulevat eri toiminnoille 

annettuina siten, ettei niiden vaikutuksia olla ennakoitu muutoksia suunniteltaessa.  

  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

 

Alvessonin (1996) mukaan tutkimuksen tekemisessä pitäisi pyrkiä tulkitsevaan, historian ja 

käytetyn kielen huomioivaan, paikalliseen, avoimeen ja ei autoritaariseen tutkittavan kohteen ja 

ilmiön ymmärtämiseen. Siksi hän suosittelee muun muassa konstruktivistista lähestymistapaa 

tutkimuksen tekemiseen. Hän myös muistuttaa siitä, että tutkimustieto ei koskaan ole puhdasta, 

vapaasta teoriasta, kielestä ja tulkintavirheistä. Tutkimustieto on rakentunut aina jossain tietyssä 

viitekehyksessä, sen taustalla on ennakkokäsityksiä, sanastoa ja joku perspektiivi. Tutkijan roolini 
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onkin ollut esimiesten kokemusten ja kertomusten mahdollisimman tarkka kuvaaminen, 

ymmärtäminen ja tulkitseminen. 

 

Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy erilaisia käsityksiä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä 

kysymyksistä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 134). Staken (2005, 443) mukaan nimi ”tapaustutkimus” 

korostaa erityisesti sitä mitä voimme oppia yksittäisestä tapauksesta. Siten tutkimus tulee 

suunnitella siten, että valitun tapauksen ymmärtäminen korostuu. Arvioin seuraavassa tutkimukseni 

luotettavuutta ensin tutkimusprosessin, aiheen merkittävyyden, tutkimuksen eettisyyden sekä tutkijan 

pätevyyden ja toiminnan näkökulmasta. Lopuksi arvioin tutkimukseni rajoituksia ja pohdin 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Tutkimusprosessi 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 159) korostavat käytetyn kirjallisuuden relevanttiuden merkitystä 

tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä. Kirjallisuusosioni koostuu toimintajärjestelmää, 

esimiestyötä ja attribuutioteoriaa koskevista osista. Olen pyrkinyt luomaan yhteyden näiden 

osioiden välille ja käyttämään tutkimuskysymysteni kannalta mahdollisimman asianmukaisia ja 

myös tuoreita lähteitä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen eli attribuutioteorian/perustavan 

attribuutioerheen ja haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa havaitun kontrollin paikan 

ilmenemisen tarkastelu muuttuvassa toimintaympäristössä on ollut tämän tutkimuksen punainen 

lanka. 

 

Laadullinen tutkimus on prosessi. Aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat voivat kehittyä 

tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutkimusprosessin edetessä. Myös tutkimuksen tekemisen eri 

vaiheet eivät välttämättä ole etukäteen jäsennettävissä selkeisiin eri vaiheisiin, vaan erilaiset 

ratkaisut voivat muotoutua vähitellen tutkimuksen edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa 

korostuukin tutkimuksen eri elementtien, esim. tutkimustehtävän, teorianmuodostuksen, 

aineistonkeruun ja aineiston analyysin joustava kehittyminen tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi 

2010, 70.) Myös tässä tutkimuksessa tutkimustehtävä tarkentui ja teorianmuodostus sekä aineiston 

analyysi kehittyivät tutkimusprosessin etenemisen myötä. Aineistonkeruu sen sijaan rajoittui 

alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti tutkimuksen kohdeorganisaatioon, joka valitsi sisältään 

haastattelukohteen eli viraston kannalta keskeisen toimintayksikön. Kyseinen toimintayksikkö 

valikoitui tähän tutkimukseen siis siitä syystä, että siellä oli tapahtunut työn tekemisen kannalta 

merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Koska muutokset aiheuttavat usein vastustusta, voitiin olettaa, 
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että toimintayksikön esimiehet ovat esimiestyössään kohdanneet erilaisia haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita. 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi johti niin tutkimustehtävän kuin teorianmuodostuksenkin 

kehittymiseen ja tarkentumiseen. Kun aloin käsitellä tutkimusaineistoa Atlas-Ti–ohjelmalla, virisi 

ajatus siitä, miten tutkimusaineistoa voisi luokitella. Alkuperäinen suunnitelmani oli käyttää 

analyysimenetelmänä ainoastaan sisällönanalyysia, mutta analyysivaiheessa huomasin, että 

haastattelukysymyksien 5-9 (ks. liite 2) osalta tutkimusaineistoni sisältää 19 erillistä tarinaa 

haasteelliseksi koetusta esimiehen ja alaisen välisestä vuorovaikutustilanteesta. Siksi päädyin 

käyttämään näiden kertomusten osalta toista analyysimenetelmää eli narratiivianalyysia. 

Haastattelukysymyksen 4 ”Minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita olet 

kokenut esimiestehtävässäsi?” osalta käytin analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. 

Narratiivianalyysi antoi mielestäni parhaiten oikeutta tämän tutkimusaineiston tarinoiden 

syvälliseen käsittelyyn. Tutkimusaineiston analyysin myötä tutkimustehtävä myös laajeni ja 

tarkentui alkuperäisestä teoreettisesta kiinnostuksestani koskemaan esimiesten äänen kuulemista ja 

ymmärtämistä. Esimiesten kertomista tarinoista löysin myös erilaisia tapoja, joilla esimiehet 

näyttivät asemoineen itsensä suhteessa tarinoiden tapahtumiin. Tämän löydöksen johdosta 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys, attribuutioteoria/perustava attribuutioerhe esimiestyön 

kontekstissa, laajeni koskemaan myös havaittua kontrollia (perceived control) esimiehen kokemana 

haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa.   

 

Tutkimushaastattelut litteroin itse. Tutkimusaineiston käsittelin kattavasti ja tarkasti tekstimuodossa 

olevaa haastatteluaineistoa todistusaineistona käyttäen. Kaikki sisällönanalyysillä löydettyjen 

kokemusten sekä narratiivianalyysillä analysoitujen kertomusten variaatiot on otettu huomioon 

tutkimustuloksissa. Sisällönanalyysin löydökset ja niiden perusteet ovat löydettävissä tutkimuksen 

liitteestä 3. Sisällönanalyysillä tuotettujen kategorioiden luotettavuutta olisi saattanut lisätä toisen 

tutkijan tekemä luokitus samasta tutkimusaineistosta, mutta siihen ei tässä tutkimuksessa ollut 

mahdollisuutta. Sama koskee narratiivista tutkimusaineistoa.  

 

Narratiiviin liittyvät ihmistieteiden tutkimukset voidaan erottaa sen mukaan onko tutkimuksen 

tarkoitus kuvata ihmisten ja ryhmien omaavia narratiiveja vai selittää narratiivien kautta miksi 

jotakin tapahtui. Selittävän narratiivisen tutkimuksen tavoitteena on siis rakentaa selvitys 

selittämään sitä, miksi ihmisen toimintaa sisältävä tilanne tai tapahtuma on tapahtunut. Kuvaavan 

narratiivisen tutkimuksen, kuten tämäkin tutkimus on, tarkoituksena puolestaan on tulkita olemassa 
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olevia kertomuksia, joita yksilöt ja ryhmät käyttävät keinoina järjestää ja tehdä mielekkäiksi 

hetkellisiä tapahtumia. Tällainen tutkimus tuottaa dokumentin, joka kuvaa kertomuksia, joita 

pidetään tiedostettuina tai tiedostamattomina ja jotka maalaavat tulkinnallisia skeemoja, joita 

ihminen tai yhteisö käyttää tärkeiden menneisyyden kokemusten palauttamiseen ja tulevaisuuden 

toimintojen seurausten ennakointiin. Kuvaava tutkimus ei rakenna uutta kertomusta; se ainoastaan 

raportoi olemassa olevan. Tällaisen narratiivisen tutkimuksen arvioinnin kriteerinä on tutkijan 

kuvauksen tarkkuus suhteessa käytössä olevaan kertomusskeemaan. (Polkinghorne 1988, 161–162.) 

Olen pyrkinyt kuvaamaan narratiivisen tutkimusaineiston analyysin vaiheet ja luokittelut 

systemaattisesti ja tarkasti. Narratiivisen tutkimusaineiston analyysin vaiheet ja luokittelut löytyvät 

tämän tutkimuksen liitteistä 4 ja 5. 

 

Lieblichin ym. (1998, 6) mukaan narratiivisen tutkimusaineiston työstäminen vaatii ainakin kolmen 

eri äänen dialogista kuuntelua: 1. kertojan äänen, joka esiintyy tekstissä tai 

haastattelunauhoituksessa, 2. tutkimuksen teoreettisen kehyksen, joka tarjoaa käsitteet ja työkalut 

tutkimusaineiston tulkinnalle ja 3. lukemis- ja tulkintaprosessin reflektiivisen tarkkailun eli sen, 

kuinka johtopäätökset on tehty tutkimusaineistosta. Kaikkein yleisimmässä muodossaan 

narratiivisessa tutkimuksessa arviointikriteerinä ei ole toistettavuus. Syy tähän on yksinkertainen; 

kertomuksia ei voida testata kuten hypoteeseja, koska autenttisia tilanteita ei voida toistaa 

kontrolloiduissa olosuhteissa (Robinson ym. 1986, 124). Siten lukijan täytyy luottaa tutkijan 

henkilökohtaisiin taitoihin ja viisauteen. Tulkinta ei kuitenkaan tarkoita tutkijan ehdotonta vapautta 

spekulaatioon ja intuitioon, vaan tehtyjä intuitioita pitäisi voida välittömästi testata suhteessa 

narratiiviseen tutkimusaineistoon. (Lieblich ym. 1998, 6.) Näin olen pyrkinyt tekemään. 

Tekstiviittauksissa on pyritty mahdollisemman selkeästi erottamaan mikä on tutkijan omaa ajattelua 

ja mikä ei.  

 

Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin ja eettiset kannat vaikuttavat tutkijan 

tieteellisessä työssään tekemiin ratkaisuihin. Tätä jälkimmäistä yhteyttä kutsutaan varsinaisesti 

tieteen etiikaksi. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 125.) Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni eettisyyttä 

tutkimusaiheen valinnan ja tutkittavien suojan näkökulmista.  

 

Tutkimuksen teon yhtenä tausta-ajatuksena on ollut ajatus siitä millä keinoin olisi mahdollista 

päästä kohti parempaa, oikeudenmukaisempaa esimiestyön tekemistä. Lähtökohtanani olen pitänyt 
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siis näkemystä, jonka mukaan esimiesten tekemät tulkinnat työyhteisön tapahtumista määrittelevät 

pitkälti työyhteisön todellisuutta. Esimiehen tekemiä tulkintoja työyhteisön tapahtumista, 

esimerkiksi työntekijän toiminnasta, voidaan pitää myös virheellisinä. Virheellisillä tulkinnoilla 

saattaa olla kauaskantoisia ja vahingollisia vaikutuksia. Saattaa myös olla, että tehdessään päätelmiä 

tapahtumien kulusta, esimies ei aina mieti omaa toimintaansa ja sen seurauksia tai esimies 

kuuntelee vain yhden ihmisen näkökulmaa asiasta. Mikäli pyrkimyksenä olisi päästä koti parempaa 

esimiestyötä, saattaisi auttaa, jos esimiehet olisivat tietoisia ajattelun vääristymistä, esimerkiksi 

siitä, että meillä on taipumus korostaa toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden kustannuksella 

silloin, kun selitämme ihmisten käyttäytymistä. Tämä tietoisuus voisi toimia avaimena oman 

toiminnan reflektointiin ja siten myös paremman esimiestyön tekemiseen. Tästä syystä valitsin 

esimiestyön kontekstin, kun mietin tutkimusaihettani.   

 

 

Tutkittavien suojaan kuuluu, että tutkijan on selvitettävä osallistujille tutkimuksen tavoitteet, 

menetelmät ja mahdolliset riskit sekä osallistuvien vapaaehtoinen suostumus tutkimusprosessin 

alkutaipaleelta tutkimuksen julkaisuun saakka. Keskeistä on, että antaessaan suostumuksensa 

osallistuja tietää mistä tutkimuksessa on kyse. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 131.) Pyytäessäni 

tutkimuksentekolupaa organisaatiosta kerroin, että tutkimukseni on omaehtoinen ja että tutkimuksen 

kohteena olevan viraston nimi ei tule tutkimuksessani esille.  Kerroin myös, että toimintayksikkö tai 

– yksiköt, jotka saan tutkimukseni kohteeksi, tulevat jäämään anonyymeiksi. Nämä lupaukset olen 

pyrkinyt täyttämään. Tutkimuksessa kaikki organisaatioon tai toimintayksikköön liittyvät nimisanat 

on vaihdettu kirjainlyhenteiksi, esimerkiksi X, Y jne. Tutkimuksen kohdetta kuvatessani jouduin 

karsimaan paljon organisaatiosta saamaani materiaalia, joka kertoi tutkimuksen kohteesta, jotta 

tutkimuksen kohde jäisi anonyymiksi.   

 

Saatuani tutkimuksentekoluvan organisaatiosta pyysin ensin toimintayksikön päälliköltä luvan 

siihen, että hänen johtamansa toiminto olisi tutkimuksessani mukana. Saatuani tämän luvan 

lähestyin kaikkia tutkimukseen osallistuvia ja pyysin heiltä vielä suostumuksen osallistua 

tutkimukseeni. Sain haastatteluluvan kaikilta tutkimuksen kohteena olleilta esimiehiltä. 

Haastatteluluvan saamiseen liittyi se, että he olivat tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, ettei 

tutkimukseni ole esimerkiksi kenenkään tilaama. Liitteessä 1 on haastattelupyyntö, jonka lähetin 

haastateltavilleni. Haastattelupyynnöstä nimisanat ja puhelinnumerotunnisteet on korvattu niin 

ikään kirjainlyhenteillä, esimerkiksi. XX, YY jne. 
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Kuten aiemmin totesin, olin vieraillut haastattelun kohteena olleessa toimintayksikössä kerran ihan 

muissa kuin tutkimuksen teon merkeissä. Olin keskustellut pariin otteeseen aiemmin 

toimintayksikön päällikön kanssa. En siis tuntenut haastateltaviani etukäteen. Haastattelujen alussa 

esittelin itseni, toimenkuvani ja opiskelutilanteeni sekä kertasin tutkimuksen tarkoituksen ja 

haastattelun luottamuksellisuuden. Painotin sitä, että heitä ei henkilöinä tulla mainitsemaan 

tutkimuksessani. Tutkimusaineiston rikkaus kertoo mielestäni siitä, että onnistuin luomaan 

haastattelutilanteissa luottamuksellisen ilmapiirin. Se voi myös kertoa siitä, että haastateltavat ovat 

halunneet vaikuttaa siihen, että heidän kokemuksensa tulevat ilmi. Tutkimuksen todistusaineistona 

toimivista haastattelutekstiviittauksista on poistettu haastateltavien nimet ja vaihdettu ne numeroiksi 

niin, että ainoastaan tutkija tietää kenen haastattelusta; kokemuksista, kertomuksesta tai 

kertomuksista on kysymys. Antamani numerojärjestys ei noudata haastattelujärjestystä, joten 

senkään perusteella ei voida tunnistaa kuka mitenkin vastasi. Yksi tutkimusaineiston tarinoista oli 

kuitenkin niin yksilöivä, että asiasta tietävät voivat haastateltavan tunnistaa. Tämän kertomuksen 

merkitsin poikkeuksellisesti numerolyhenteen sijaan kirjainlyhenteellä (X:Y). Tein tämän siksi, 

ettei haastateltavan mahdollisia muita kokemuksia tai kertomuksia voida tunnistaa.  

 

Tutkijan pätevyys ja toiminta 

 

Tutkijan luotettavuuden arvioimiseksi periaatteena on, että mikä tahansa henkilökohtainen tai 

ammatillinen tieto, jolla saattaa olla vaikutusta tutkimusaineiston kokoamiseen, analyysiin ja 

tulkintaan, tulee raportoida (Patton 2002, 566). Tutkijan esiymmärrystä työyhteisöjen toiminnasta, 

vuorovaikutuksesta, johtamisesta ja johtajuudesta on lisännyt sosiaalipsykologian maisteriopinnot, 

niihin liittynyt pitkä sivuaine työpsykologiasta ja johtamisesta sekä lisensiaattiopintoihini 

sisältyneet työpsykologian ja johtamisen opinnot. Esiymmärrystä tutkimusaiheeseen ovat tuoneet 

myös aineenopettajan pätevyyden hankkiminen sosiaalipsykologiassa sekä työpsykologiassa ja 

johtamisessa, henkilöstön kehittämisen koulutusohjelman suorittaminen, esimiesten kouluttaminen 

kahdessa eri erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa sekä vuosia jatkunut 

työskentely henkilöstön kehittämiseen liittyvässä tehtävässä. Ymmärrystä tutkimuskenttään on 

tuonut myös omat kokemukseni alaisena ja esimiehenä toimimisesta sekä tutkimuksen kohteena 

olevan viraston toiminnan tunteminen. Nämä kokemukseni ovat saattaneet vaikuttaa myös 

tutkimusaineistoa koskeviin tulkintoihini. Yhtä kaikki, olen pyrkinyt käsittelemään 

tutkimusaineistoa ja tutkimukseen osallistumattomia viraston eri toimijoita kunnioittaen pitäen 

kuitenkin mielessä tutkimuksen tavoitteen eli esimiesten äänen kuulemisen.  
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Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tutkimuksen rajoitukset liittyvät mielestäni siihen, että tutkimus keskittyy yhteen valtion virastoon 

ja siellä yhteen toimintayksikköön. Haastateltavia ja siten myös haastatteluja oli yhteensä 14. 

Tutkimuksen kohteena olivat siis varsin suppean esimiesjoukon kokemukset ja kertomukset. 

Tutkimuslöydösten kattavuutta lisäisikin haastattelujen määrän lisääminen ja muiden 

organisaatioiden ja/tai tutkimuksen kohteena olleen viraston muiden toimintayksiköiden mukaan 

ottaminen tutkimukseen. Alasuutaria (201, 249–250) lainaten tutkimustulokset tuleekin suhteuttaa 

osaksi laajempaa kokonaisuutta. Tässä tutkimuksessa on niin ikään otettu huomioon ainoastaan 

esimiehen näkökulma; kokemuksia ja kertomuksia haasteellisista vuorovaikutustilanteista 

esimiehen ja alaisen välillä. Alaisen äänen kuuleminen ei kuulunut tämän tutkimuksen piiriin. 

Vuorovaikutustapahtumassa keskityin siis ainoastaan toisen osapuolen äänen kuulemiseen. Tämä 

siksi, että esimiesten tekemät tulkinnat työyhteisön tapahtumista määrittelevät pitkälti työyhteisön 

todellisuutta. 

 

Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimusprosessi ei lopu siihen, että tutkimusongelma saadaan selvitettyä. Tämä johtuu siitä, että 

vastaukset ovat aina osavastauksia. Tutkimus ei siis lopu, vaan se täytyy lopettaa. Siten yhden 

tutkimuksen loppu tai sen aikana saatu ajatus voi olla toisen tutkimuksen alku. (Alasuutari 2011, 

277). Kuten edellä totesin, tämän tutkimuksen tutkimuslöydökset haasteellisiksi koetuista 

vuorovaikutustilanteista esimiehen ja työntekijän välillä todennäköisesti laajenisivat paljon, jos 

haastattelujen määrää lisättäisiin ja jos muita organisaatioita ja/tai tutkimuksen kohteena olleen 

viraston muita toimintayksiköitä otettaisiin mukaan tutkimukseen. Myös työntekijänäkökulmaa 

esimiestyön kokemiseen voisi tutkia. Tämä tutkimus keskittyi esimiehen ja alaisen väliseen 

vuorovaikutukseen ja siinä ilmenneisiin haasteellisiin kokemuksiin esimiestyön kannalta. 

Kiinnostavaa olisi myös tutkia laajemmin esimiestyön kenttää haasteellisten kokemusten 

näkökulmasta eikä rajoittaa sitä vaan esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Myös 

ammattiliittojen ja organisaatioiden välistä yhteistoimintaa olisi mielenkiintoista tutkia. 

 

Huolimatta siitä, että tutkimusaineisto oli melko suppea, mielestäni erittäin kiinnostava 

tutkimuslöydös oli se, että pelkästään työntekijän ominaisuuteen tai toimintaan viittaavia syitä ei 

annettu tilanteessa, jossa kokonaiskontrolli tilanteessa näytti olevan esimiehellä itsellään. 
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Mielenkiintoista olisikin tutkia laajemmin sitä miten perustava attribuutioerhe-ilmiö esiintyy 

tilanteissa, joissa tilanteen kokonaiskontrolli näyttäytyy olevan itsellä ja itsen ulkopuolella.   

 

Koetun kontrollin tai sen puuttumisen on todettu vaikuttavan muun muassa esimiesten 

stressikokemuksiin sekä tehokkuuteen (Srivastava 2009). Koetun kontrollin on todettu liittyvän 

myös työtyytyväisyyteen ja työsuoritukseen (Judge, Erez, Beno & Thoresen 2003) sekä 

organisatoriseen asemaan ja sukupuoleen (Lefcourt 1982: Ref. Srivastava 2009). Tässä 

tutkimuksessa koettu kontrolli näytti liittyvän haasteelliseksi koettuun tilanteeseen ja tilanteen 

tulkintaan eikä esimerkiksi esimiehen virka-asemaan organisaatiossa. (Haastattelut toimintayksikön 

esimiehet edustivat kolmea eri esimiesporrasta.)  

 

Lopuksi voin todeta, että tämä matka esimiestyöhön, esimiesten kokemuksiin ja kertomuksiin oli 

kannattava ja antoisia. Czarniawskan (1998, 8) mukaan suuri osa organisaatioiden oppimista 

tapahtuukin juuri tarinoiden kertomisen kautta. Esimiesten kokemuksista ja kertomuksista voikin 

oppia paljon. Tutkijan näkökulmasta kyse oli ensisijaisesti juuri oppimisprosessista.  
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Liitteet 

 

 

Liite 1. Haastattelupyyntö 

(Kirjeen sisältämät numerot ja nimisanat on korvattu kirjainlyhenteillä, esim. XX, xx jne.) 

 
20.10.2010 

Terttu Lehti 

p. 040 XXXXXXX 

sp. terttu.lehti@dnainternet.net 

 

Hyvä XX:n esimies! 

Olen tekemässä tutkimusta haasteelliseksi koetuista vuorovaikutustilanteista esimiestyössä. 

Tutkimus liittyy Aalto-yliopiston/Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen 

laitoksella meneillään oleviin lisensiaattiopintoihini. Tutkimus on omaehtoinen. Tutkimuksen 

tekemiselle on hankittu XX:n henkilöstöhallinnon/henkilöstöpäällikkö YY:n hyväksyntä. 

Tutkimuskohteeksi esitän xx-toimintayksikkönne esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. 

Tutkimusmetodina käytän haastattelua. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia haasteellisia vuorovaikutustilanteita esimiehet 

ovat kokeneet esimiestyössään, miten haasteelliseksi koettujen tapahtumien kulku on edennyt 

ja mitä ko. tilanteista on seurannut. On mahdollista, että haluttaessa tutkimustietoa 

hyödyntäen voidaan rakentaa esimiestyölle ja organisaatiolle yhteinen, haasteellisten 

vuorovaikutustilanteiden käsittelymalli. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 

esimieskoulutuksissa ja –valmennuksissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 

käytetään Attribuutioteoriaa. Attribuutioteoria koostuu useista teorioista, jotka ovat 

kiinnostuneet asioiden ja ilmiöiden syy - selityssuhteista.  

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia! Esille tuotuja asioita ei käsitellä muutoin kuin 

tutkimustuloksina. Tutkimuksesta ei käy ilmi myöskään haastateltavien organisaatio, 

varsinainen työpaikka eikä henkilöllisyys.  

Tutkimukseen liittyvät haastattelut on tarkoitus tehdä tämän syksyn aikana xx:ssä. Haastattelu 

vie aikaa noin 1 – 1,5 tuntia ja se voidaan xx:n päällikkö Z:n puolesta tehdä työaikana. Olen 

yhteydessä Sinuun puhelimitse ensi viikon keskiviikkoon mennessä, jolloin Sinun on 

mahdollisuus kysyä asiasta tarkemmin. Varmistan samalla, että olet mukana tässä 

tutkimuksessa. Voimme sopia haastatteluajankohdasta ja ym. seikoista myös tässä yhteydessä.  

mailto:terttu.lehti@dnainternet.net
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Haastatteluun tulee valmistautua siten, että mietit etukäteen millaisia haasteellisia, 

vuorovaikutukseen liittyviä kokemuksia Sinulla on ollut esimiestehtävässäsi. Haasteellisella 

esimiestyöhön liittyvällä vuorovaikutustilanteella tarkoitetaan tässä tilannetta, jonka esimies 

kokee syystä tai toisesta oman toimintansa kannalta erityisen haasteelliseksi ja johon hän 

joutuu resursoimaan tavallista enemmän omia voimavarojaan. Haasteellinen esimiestyöhön ja 

vuorovaikutukseen liittyvä kokemus voi olla luonteeltaan mitä tahansa. Tarkoitus on, että 

keskustelemme erityisesti yhdestä kokemustasi haastattelussa syvemmin. 

Helsingissä 20.10.2010 

Terttu Lehti 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

 

 
1. Kerro itsestäsi: kuka olet, mikä on toimenkuvasi, kuinka kauan olet ollut 

esimiestehtävissä? 

 

2. Toimit yksikkösi tai toimipaikkasi esimiehenä. Mitä esimiestyöhösi kuuluu? 

 

3. Miten koet esimiestehtäväsi tällä hetkellä? 

 

4. Minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita olet kokenut 

esimiestehtävässäsi?  

 

5. Kerro joku sinun ja työntekijäsi välinen tilanne, jonka olet kokenut haasteelliseksi ja 

joka on erityisesti jäänyt mieleesi.  

 

6. Mitä tämän tilanteen jälkeen tapahtui? 

 

7. Mistä tämä mielestäsi kertoo? 

 

8. Kysyitkö organisaatiostasi tukea tähän tilanteeseen?  

 

9. Entä voisiko mielestäsi jostain organisaatiolle yhteisestä työkalusta olla apua tämän 

tyyppisten haasteellisten tilanteiden käsittelyyn? 
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Liite 3. Esimiestyössä haasteelliseksi koettuja, vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai 

tilanteita  

(ks. haastattelukysymys 4 liitteessä 2) 

 

 

1. Alaisen toimintaa tai ominaisuutta kuvaavat tekijät, joita esimiehet kuvasivat 

haasteellisiksi. (TL = Haastattelija Terttu Lehti, haastateltavat numeroina 1 – 14; 

nimisanat korvattu kirjainlyhenteillä, esim. X, Y, L, x jne.) 

Tosikko (ominaisuus) 

 

8: ”...vaan se oli ihan muu asia tämmönen, mutta ni se 

otti, se henkilö otti sen taas sillä tavalla, ettei esimies saa 

sillä tavalla puhua... Se oli niin tosikko ihminen tai 

minun mielestäni tosikko ihminen. Osasin kyllä sen 

jälkeen tota, että että juttelinki, jos hän on paikalla, ni 

ihan eri tavalla sitte tota, ett ku se ei kuiteskaan 

kohdistunut häneen, vaan tota se juttu mistä hän niin ku 

loukkaantu, ett sano, ett et sää saa tommottaan puhua.” 

 

Huono työmoraali (toiminta) TL: ...yleisesti ihan, että minkälaisia haasteellisia 

vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita sä olet kokenut 

esimiestehtävässäsi? 

1: (Huokaisu) Joo o, ehkä varmaan semmonen, että mua 

häiritsee nykyään ihan kipeesti ja aina ennenkin 

häirinny se, että ihmisten työmoraali on miltei nolla. Ei 

ymmärretä sitä, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä 

ympäristössä tapahtuu. Meill on hirveen hyvä työpaikka. 

Meille tulee palkka joka viidestoista ku oot sairaana tai 

töissä. Täällä on hirveen hyvä työterveyshuolto.  

TL: Niiin just. 

Meill on hirveen hyvä työpaikka. Meille tulee palkka joka 

viidestoista, ku oot sairaana tai töissä. Täällä on hirveen 

hyvä työterveyshuolto.  

TL: Niin just. 

1: Tääl on tota noin ni vaikutusmahdollisuuksia, on 

yyteet ja on työsuojelut ja on kaiken maailman 

virkistystoiminnat ja on tulos- ja kehityskeskustelut. 

Kanavia löytyy, mutta jos työmoraali on nolla ja kaikki 

on päin persettä, ni tota kaikesta löytyy negatiivisuutta. 

 

1: Mulla on ollu niin paljon kaiken näköistä, mutt ett ehkä 

just nää, että se moraali on nolla ja sitte jos keskustelet 

ihmisen kanssa ja se saadaan ohi se asia. Sitt se tulee 

uudestaan eteen. Sä keskustelet, sä teet muistion ja sitte 

taas tulee sen henkilön kanssa , ett tavallaan sitte sithän 

se lähtee jo kohta varotukseen vierii, menemään että tää 

on kanssa se yks niin ku tavallaan..., että ei esimiestenkään 

tartte sietää mitä tahansa. Ett me ollaan valitettavasti täällä 

töissä, vapaaehtoisesti, joskus hakeuduttu ja oltu aivan 

innoissaan, kun on päästy ja tota noin niin jokaisella on oma 

rooli ja oma tehtävä. Meill ei oo kaikilla sama toimenkuva ja 

jos pitää puuttua johonkin, ni sitt se pitää puuttua ja se pitää 

saada niin kun tavalla tai toisella ura kulkemaan siihen 

suuntaan, mihin pitää. Niin tota ne on haasteellisia ja sitte 

saa myös esimiehille, että sun täytyy nyt ottaa se ja, kyll näit 

haasteita on. Sitt tulee tämmösiä esimerkiks mull on nyt 

tänäänki yhen henkilön kaa keskustelu. Nää on aika 

yleisiä, ett on tämmösiä, että jos ei oo työmoraalia, ni 

mennään sieltä miss on aita matalin ja sitt vähän 

mokataan, jätetään tekemättä, valehdellaan, paikataan 
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tekemättömiä juttuja. Sitt jäädään kiinni. Sitte 

syytetäänki siinä, yks kaveri syytti just siitä, että se on 

itse asiassa mun syy, koska meillä on työvuorot niin 

hankalat ja hänelle tulee niin kauhee stressi siitä, että 

tota kaikki on sitt loppujen lopuksi mun syytä, ett ne ei 

nää sitä itteensä. Niinku ne ei nää sitä. Ihmisen pitäis 

kuitenkin nähdä se, että jokaisessa meissä on kehitettävää, 

ett ehkä tää oli nyt mun moka, moka, sori. Nyt mä 

ymmärrän, en jatka näin, ni sitä ei nähdä.  

 

6: Kyllä mä siinäkin jouduin yhelle kaverille sanomaan, 

että kyll sun on pakko tehdä jotain, ett vaik me ollaan 

hyvii kavereita, mutt täss meijän ryhmäs kaikki muut 

tekee, mutt sä et tee. Ett en mä voi millään tavalla niinku 

suosia sua, vaikk me ollaan kuinka hyviä kavereita. 

TL: Miten hän reagoi tähän? 

6: No olihan se hirveen vaikee paikka, että ku ei oo 

tottunu ikinä tekee oikein mitään. Mä sitt sanoin, ett se 

on väärin noita muita kohtaan, ett sä et tee yhtään 

mitään. Tai ei tee niitä epämiellyttäviä asioita. 

 

 

13: Itse asiassa mä, no itse asiassa eilen oli semmonen 

tilanne, että henkilö koitti saada lomaa alkamaan niin ku 

seuraavaks päiväks ja kun se ei onnistunu, niin hän otti 

sairauslomaa. 
 

Epäasiallinen käytös (toiminta) TL: Ni onks sulla muuta, muita semmosia niin ku yleisiä 

semmosia kokemuksia, haasteellisia kokemuksia jääny 

mieleen, ku tää, ku ihminen ei kerta kaikkiaan tee sitä työtä 

mitä hänen pitäis tehdä? 

6: No, kyll täällä on semmosta, että esimiehille 

haistatellaan, haistatellaan. Jos jos mä nyt pidän 

puhuttelun jollekin tai mun kohdalle ei oo tapahtunu sitä, 

mutt no oon mä itse asiassa ollu yhessä puhuttelussa, 

pitämäs puhuttelua B:n  ja C:n kanssa. Yhtä henkilöä 

puhuteltiin huonosta käyttäytymisestä työpaikalla, ni 

tota hän haistatteli ja lähti menee kesken puhuttelun. 

Eihan sillä tavalla voi tehdä. Ethän sä lähde huoneesta 

pois ennen kuin lupa on annettu ja täähän ei oo ihan 

ensimmäinen kerta, että et esimies sanoo jotain ja haista 

sinä ja sitt lähtee vaan. 

6: Ett tota täss on semmonen homma täss meidän 

laitoksessa, ett ku tääl on semmosia mätii omienii jonkun 

verran porukassa ja ne käyttäytyy...mutt ei se anna 

oikeutta, ett sä käyttäydyt huonosti, ni tota noin niin mä 

en nää mitään muuta, ku ett sitt siirretään muihin 

tehtäviin, koska on ihmisii mitkä tulee toimeen 

asiakaspalvelussa. On hyvät sosiaaliset taidot. Pystyy 

käyttäytymään ja olemaan, ni nehän on semmosissa. 

Mutt sitt, jos on tämmösiä käytöshäiriöisiä...” 

 

Työajan noudattamatta jättäminen (toiminta) 13: Tota, ei mulla nyt oikeastaan tässä oo mitään muita, 

mutt sitt taas aikaisemmassa ryhmässä oli joskus vähän 

semmonen ongelma, että ku oli kuiteskin määrätyt 

työajat ja sä joudut, jouduit tota noin ni vastaamaan 

omalla vuorollas, omalla vuorollas vastaamaan niin kuin 

niistä työajoista ja sitt ku jotkut ei välttämättä ihan niitä 

noudata kirjaimellisesti ni se on niin ku vähän vaikeaa 

hommaa ollu että.   

 

Vaikea tulla toimeen (toiminta) 1: Ni se on kanss vaikeeta. Semmosii ihmisii mulla on ollu, 

että kerran toisen jälkeen ni joudut aina sen saman 

ihmisen kanss keskustelee, ku muut ei tuu sen kansa 

toimeen ja seon aina, ett tekee jotain hassuu ja jättää 

tekemättä ja ja tekee omia sävellyksiään, eikä usko 
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mitään ja menee jo varotuksiin asti, ni se vaan jatkaa 

sooloiluu eikä se huomaa mitään. Ni sillon tuntuu ihan, 

että pitääkö tätä ravistella, että miss on vika, sanojassa vai 

vastaanottajassa vai molemmissa.  

TL: Ni kuinka pitkälle tämmönen prosessi sitte voi mennä 

niin kuin meijän organisaatiossa, että? 

1: Mun mielestä se voi mennä loputtomiin. Mulla on ollu 

semmosia ihmisiä, että ne on saanu jopa kaks varotusta, 

mutta ei ne talosta joudu pois koskaan, että se vaan jatkuu ja 

sitte tulee tämmönen, ett ymmärretään, ett se on tämmönen 

ihminen. Se on niin hemmetin vaikee. 

TL: Joo. 

1: Ett se olisi hyvä, ku tulis muutama esimerkki.   

 

6: Ja sitt on semmosia ketkä työpaikkailmapiiriä, 

työpaikkaa huonontaa täällä ni sitä on yritetty siirtää, 

mutt jos me siirretään täältä vaikka joku paikkaan Z, ni 

sieltä Z:sta pitää jonkun tulla tänne tilalle. Ja, ku he 

teteää, että täältä ollaan jotain siirtämässä, ni se on 

semmonen ei toivottu henkilö täällä. Ja todennäköisesti 

sama meukhaaminen alkaa sitt siellä. Ja sieltä tulee 

vaihtarina ihan samanlainen.  

TL: Nii just, joo.  

6: Nii. Ett ei oo niinku mitään aseita oikein. 

 

9: Tota noin niin tietysti ei puhuta nimillä eikä puhutakaan 

nimillä, mutta sanotaan vaikka, puhutaan vaikka yhdestä 

K:sta, niin se on tosi tosi hankalaa, se on hirveen hyvä 

tekemään tekemään tota töitä, tekee tulosta ja tota noin 

niin, mutta mutta se on hirveen vaikee niinkun esimiehen 

kannalta. Se ei niin kun usko mitä sille sanotaan. Se se ei 

tota noin niin, se kyseenalaistaa. Se on oikein tietysti 

kyseenalaistaa, en mä sitä sano, mutt sanon, että se, sen 

mielestä nää määräykset ei oo oikein, ett vaikka ne on 

niin kuin, vaikka ne on niin kun jostain X-hallituksesta 

tullu ja ihan oikein paperilla, että ett niin et se ois niin kun 

ett puhutaan nyt vaikka näistä... Se se ei ihan mee niin. 

Täytyy olla perusteet, jos niitä ei oo tarpeeksi niitä 

perusteita.... mutt tota, mutt tota kumminkin tuun ihmisten 

kanssa hirveen hyvin toimeen ja sen kanssa mulla on 

vaikeuksia. Mutt sen kanssa mä tuun toimeen., mutta mut 

se on hyvin ailahtelevainen ihminen, että silleen, sen 

kanss on silleen vaikeeta, vaikeeta tota noin niin tulla, 

tulla toimeen.  

 

 

 

 

2. Toimintajärjestelmää kuvaavat tekijät: työyhteisöä ja sen moniäänisyyttä 

kuvaavat jännitteet, jotka esimiehet kokivat haasteellisiksi  

(TL = Haastattelija Terttu Lehti, haastateltavat numeroina 1 – 14) 

Johtajuuden ottaminen/saaminen 7: Varmaan sillon, kun nää muutokset oli tehty sillon, 

oliks se viimenen muutos tässä Y.ssä 2008 ja mähän olin 

pois sillon ja sitt mut valittiin tähän tehtävään ja mull oli 

siinä sitte tuuraaja ja ja tosiaan ni varmaan ehkä se oli 

ehkä isoin haaste, ett ku mä tulin takaisin ja siinä oli 

vaihtunu aika paljon porukkaa. Sitt oli semmosia, joita 

en tuntenukaan, että ett ett tota jotenkin piti sopeutua 

porukkaan ja sitten niin kuin kai jotenkin saada 

ymmärrettäväksi se, että viime kädessä sitten mä oon 

kuitenkin se, joka päättää sen asian.  

TL: Miten sä teit sitten sen?  

7: No tota kyllä kai se sitten ihan, toss on nii ku ihan siitä 

konkreettisten työtehtävien kautta, ett ne on nähny, ett miten 
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mä otan vastuuta, ku mä oon niitä asioita hoitanu ja ehkä 

ehkä sitten, että miten niin ku ainakin pyrkiny ottaa 

huomioon niin ku yksilöiden toiveet, vaikka jossain loma-

asiassa tai tai tai jos on tarvinnu, että ihmisellä on muuta, 

pitäis olla ainakin muuta ku työ, että ett semmost joustoo 

siinä määrin mitä pystyy, ett tota kokisin, ett olen onnistunu 

aika hyvinkin siinä. 

 

13: No se on se, että saat porukkaa motivoitua sen mitä 

sä ite pystyt ja sitt ett sä saat ne tottelemaan sua ja sitten 

koittaa, koska sä oot kuiteskin vähän niin ku 

työnantajan edustaja siinä, ni sä joudut vähän niinkun sä 

et voi rupee ihan niin ku samalla tavalla arvostelemaan 

niitä työoloja tai työnantajan metodeja tai tämmösiä 

samalla tavalla kuin muut, että pitää olla kuitenkin 

vähän niin ku työnantajan puolella.  

TL: Kyllä 

13: Ett ne on aika haastavia juttuja. 

 

Kiusaamistilanteen ratkaiseminen TL: No sit, minkälaisia haasteellisia vuorovaikutukseen 

liittyviä tilanteita sä olet kokenut  

esimiestehtävässäsi? 

3: No tota mä luulen 

TL: Siis ylipäätänsä. 

3: Niin, mä luulen, että kaikenlaisia. Aika, aika paljon on 

kaikkee tota, että tota tämmösii  

kiusaamistilanteita on ollu sitte henkilöiden välillä, jota 

on  joutunu ratkaisemaan sitte sitte tota ja  

keskustelemaan henkilöiden kanssa ja kattomaan, ett 

mitä, miten ne ratkaistaan ne asiat ja ja mistä  

mistä nää on lähteny liikkeelle ja mitä tästä voi seurata, 

ja mikä on niin ku, ett ihmiset ni aika aika  

hyvin ni sit just sen keskustelun kautta ihmiset on niin 

kun nähny sen tilanteen eri tavalla, kun kun  

ne on ehkä liian lähellä sitte keskenään ja tunteet tulee 

peliin ja muuta , ni ei sitte ett sillä tavalla  

yrittänyt sitte, ett semmosissa tilanteissa esimerkiks 

tuoda sitte sitte sitä niin ku näkökulmaa sitte, ett  

miltä se niin kun tästä muutaman metrin päästä näyttää, 

ett tää on näin ja näin ja mitä vaikutuksia  

sillä voi olla työyhteisöön. 

 

Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ja 

konkretisoituminen 

3:  sitten tää tää käytettiin tätä sitten tämmöstä X:n  

muutoshallintamallia täällä pilottina ja ja tota ett mentiin 

niin ku asia pilkottiin se tavallaan se  

muutoshanke sitten niin kun osiin ja vietiin pala kerrallaan ja 

sovittiin tossa meijän yt-toimikunnan  

kanssa sitä, ett miten se tota niin kun pilkotaan ja miten siitä 

tiedotetaan ja hyvin semmonen  

sanotaan niin ku nii kun työläs ja ja haastava prosessi. Mutta 

tota, mut ett hirveen opettava ja  

semmonen, miss koko aika kaikki käytiin läpi ja kaikki oli 

ihmisillä koko ajan tiedoss, missä  

järjestyksessä edetään, mitä mennään seuraavaks ja ja 

pyydettiin kommentteja ja muuta että tota  

että tota, mutt ett sillon kun kun ne haasteet tuli ehkä 

sillon, kun kun alettiin henkilövalintoja  

tekemään. Eli kun meillä oli paljon pieniä ryhmiä ja sit 

ku ne yhdistettiin yhteen, ni tuli niin ku tää  

yks x-keskus, yks esimiestaso, ni paljon tehtäviä jäi niin 

kun niin kun tavallaan pois ja se tiedettiin  

tietysti jo etukäteen ja se ei siinä vaiheessa aiheuttanu 

mitään ihmeempää. Mutta sitte siinä  

vaiheessa, ku kun ne ne haku tota menettelyt oli 

käynnissä ja valintoja ruvettiin tekemään, ni  

silloin osa esimiehistä huomas, ni se konkretisoitui ikään 

kuin siinä vaiheessa, ett hei mä en  
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saanukaan sitä tehtävää ja vaik jäikin sitt takuuosalle ja 

koitettiin kattoo, että seuraavaks niin ku  

sopivaa tai vastaavaa työtä olis niin ku tarjolla, ni kaikille ei 

tietysti olla mieluista työtä ja sitt oli  

pettymyksiä paljon ja ja ja sitte toinen oli sitte tää tää tää 

työaika-asia, ett silloin ku sovittiin, minkä  

tyyppistä työaikaa tehdään ja sitten kun piti tulla 

kiertelemään eri paikoissa ja opetella uusia asioita.  

Ehkä myöskin näyttää se, että ja tunnustaa, että mä en 

osaa ja tota ett mä tarviin nyt apua tässä, niin  

niin tota, ett se oli semmonen. Ja siihen tuli tää 

koulutuskuvio sitte tukee, ett se oli hirveen haastava  

ja sitt tietysti jotkut ihmiset sitte oli sen verran pettyneitä 

ja ja ja muuta että rupes siitä sitte  

kehittämään kaikenlaisia asioita, jotka oli sitte niin kun, 

vietiin erilaisiin instansseihin ja ja sitte  

nimettöminä tietenkin, jotta jotta siihen pystyny niin ku 

oikein millään tavalla, ett se oli mun mielestä  

niin ku sillai haasteellista, ku ei ollu mitään konkretiaa ja ja 

muuta ja tota. Tuoll oli työsuojelupiirin  

tarkastuksia ja muita, ett tämmösiä on puhuttu ja kukaan ei 

uskalla niin ku sanoa, ett kenen nimellä  

ja ja siis niin ku hirveen vaikeeta, ku ei oo niin ku mitään 

asiaa semmosta mitä ei voitais käsitellä. Ja  

me ollaan käsitelty ne asiat niin ku sillä tavalla ja siinä 

järjestyksessä, kun ollaan yhteisesti sovittu,  

mutta mut pettymykset on niin isoja ja ja sitte tavallaan se se 

tota miten mä sen sanoisin, ku uutta  

rakennetta pitäisi niin ku uutta luoda, ni ni siit tavallaan 

niin kun ni tota hirveen vaikee saada sitte  

kaikkia niin ku siihen mukaan. Ja sitte kuitenkin ku aika 

pitkälle se perusrakenne oli sellanen, ett se  

tuli meille annettuna - ku siel on vaikka johonkin 

tehtävän seitsemän hakijaa, ni melkein viis tai kuus 

niistä  

pystyis varmaan tekemään sen tehtävän ihan hyvin, 

mutta yks voidaan valita ja muut pettyy ni se  

on hirveen vaikee se niin ku se sitte niitä muita, ett ett 

niin ku minkä takia näin kävi ja ja tota ja  

muuta 

12: kyllä tulee välillä oman henkilökunnankin kanssa 

välillä näitä haasteellisia tilanteita, varsinkin nytten kun 

tota ku oikestaan ku X:ssä ni asiat kuitekin ni tehtiin tietyllä 

tavalla ni vuosikymmeniä ja sitten kun se alkoi yht äkkii 

se uudistusta ja muutosta ni se kierrehän vaan nopetuu 

ja nopeutuu, että tuntuu että nykyään ei kovin kauaa 

enää samalla systeemillä mennä, että koko aika, koko ajan 

vaihdetaan, ni se aiheuttaa kyllä kyllä niin ku 

henkilöstössä ni tietysti kaikenlaista muutosvastarintaa 

ja muuta muuta tämmöstä, että ja ja edelleenkin niin on 

on tästä meidän isosta organisaatiouudistuksesta 

johtuen... , on edelleen täällä semmonen tietty ryhmä, 

joka edelleen kantaa siitä kaunaa, Että tota. (21:19) 

TL: Mistä se on muodostunu semmonen? 

12: No vaikka varmaan, varmaan he on kokenu, että he heitä 

on heidän omasta mielestään jotenkin kohdeltu siinä 

organisaatiouudistuksessa huonosti tai jätetty valitsematta 

johonkin tai muutettu toimenkuvaa heiltä kysymättä tai 

vastoin heidän tahtoaan tai tämmösestä, tämmösestä ja ehkä 

jostain henkilö, henkilöristiriidoista ehkä, mutta edelleenkin 

niin sieltä asti vaikuttavia ristiriitoja täällä on.  
TL: Joo, okei. 

12: Joka tietysti tossa taas tää y:n lähiesimies joutuu siinä 

välikädessä vähän olemaan. 
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Esimiehen substanssiosaamisen riittävyys 5: Mutta sitten on ollu myös nää nää ihan työhön liittyvät 

ihan suoranaisesti, että että tiettyjä asioita kun tässäkin on 

pitänyt omaksua ja oppia ni tota se, että on sitte, jos 

alaiset kyselee, kuinka tää homma menee ni tota ni 

kyllhän ne jotuu aika aika haasteelliseen välikäteen siinä 

vaiheessa, ett kun pitäis pyrkii antamaan 

mahdollisimman oikeat ja helpot ja suorat ett 

yksinkertaisesti se asia niin ku, ett se asia menis sitte 

eteenpäin. Nää on niink u niitä tilanteita mitkä kyllä niin 

kun on. Onneksi tähän mennessä on ehkä menny 

kohtuullisesti, mutta 

TL: Mitäs sitte, jos sulla ei oo valmista vastausta johonkin 

ongelmaan? 

5: No kyll se, kyll se niin ku monessa tapauksessa joutuu 

sitte että niin ku ottaa sen että aikalisän tavallaan, että 

tarkistetaan ne asiat sitte. Ett ittekään ei kyllä lähde siihen, 

ett jos oon vähänkin epävarma siinä asiassa ja siell tulee 

kummiskin laidasta laitaan näitä juttuja, niin tota niin 

tota ni ni kyll niit pitää tarkistaa sitte omista tiedostoista, 

kirjoista, kansioista ja varmistaa vielä soittamalla 

jollekin, ett kuinka tää juttu nyt oikeesti menee, että 

silloin ku mennään johonkin lainsäädäntöasiaan ni tota. 
Koska siellä saattaa vastapuolella olla asiakas, joka on hyvin 

valveutunut asiasta ja siihen näissä ne pitää olla sitte aika 

aika suorat ja ymmärrettävät pelisäännöt, ett se menee sinne 

ihan ihan loppuu. Täytyy aina vähän jostain ja sitt on se just, 

ett ku ei oo keneltä kysyä sitt aina, ett kuka osais sitte ja 

ketään ei saa kiinni ja sitt sanotaan, että mun miestä se niin 

ku tietotaito on niin ku vähän niin ku muuallakin sillä 

tavalla, ett se on niinku. Sitä ei tahdo saada sitte että.  

TL: Elikä elikä ett nimenomaan ett, kun sun alaiset kysyy 

sulta ja sun pitäis tietää, ku sä et voi niin ku kaikkea hallita... 

 

8: Kyllä, näin on. Ja sanotaan näin, ett ku ne kyselyt 

tulee mulle ja sitt asiakaspuolelt myös tulee sähköposti tai 

sitt soittaa ja muuta ni eli sanotaan se on niin kun tuntuu, ett 

ja just asiakkaan kanssa tietysti tiskillä, se on kaikesta 

pahinta siinä tiskillä tota ku jos asiakas on siinä toisella 

puolella, ett se funtsaa sitt kanssa. Ett mitä nyt vastais 

sitte. Mutt ku tääll on totuttu, että niin kauheen nopeesti 

pitäis saada se vastaus ja tietenkin onhan tää nopee just..., 

ett ei sitä nyt voida hautoo päiväkausia, ku se on aika 

nopeesti tehtävä se päätös sitte, mitä sen asian, asian 

kanssa tehdään sitten...ja selvitetään, ett ku siin on aika isot 

intressit asiakkaalla sitt..., ett ne on joskus sitte semmosia 

ikäviä juttuja. Ja sitte se, ett jotain vois joltakin aina 

kysyy, ni se on, ku ei tahdo saada kiinni.  

 

12: No, tietysti se, että ku ku me ollaan se ainoo esimies 

usein viikonloppuisin ja yöaikaan täällä, ni ni siin on niin 

ku loppupeleissä se vastuu aina kakista asioista ja 

päätöksistä kaatuu siihen, että on se nyt tietysti jossain 

määrin, jossain määrin raskasta, että ku viikonloppusin 

ja öisin ei oo useinkaan semmosta keneltä vois edes asiaa 

niin ku varmistaa, vaan se päätös on tehtävä. Ja 

henkilöstö sen tietää, että on yks ihminen, joka sen tekee 

ja ne myös sen pienemmiskin asioissa helposti aina 

kaataa siihen, että että. 

 

13: semmoisia tapauksia on ollun joskus, niin Ku mää en 

nyt muista mitään yksittäistä tapausta, mutta eikä oho 

ollun että niin ku tota tai että alaiset niin ku olettaa, että 

mä tiedän jostain asiasta tai kun ne ottaa niin kun 

yhteyttä muhun, tarvitsee tukee, ni ne olettaa, että mä 

tiedän asiasta paremmin kuin he, ett pystyn antamaan 

tukee, vaikk mä en tiedä.  

Ett ne on kanss semmosii ongelmallisia tilanteita 
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Esimiehen kommunikaatio ja ihmisten 

erilaisuus 

 

 

2: Mutt tota ni en mä tiedä siis, no oikeastaan esimiestyön 

haastehan on se, että ku kaikki ihmiset on erilaisia. Se 

vanha totuus, ett ku yhteen suuntaan kumartaa ni 

toiseen suuntaan pyllistää. Ett kaikki, kaikille ei kelpaa 

se aina se yksi juttu, ett sitt pitää osata vähän, ku oppii 

tuntemaan ihmisen ni tosiaan, ett miten sen asian sitt 

kyseiselle ihmiselle esittää. Toisten kanssa voi heittää 

läppää ihan noin vapaamuotoisesti ja ja näin ja toisten 

kanssa pitää sitte olla tai ainakin koittaa olla niin kun 

diplomaattisempi ja tälleen, ett se on hirveen haasteellista 

just ja se ihmisten erilaisuus ja se kyky ottaa vastaan 

jotain infoa, ett kyllä siinä haastetta on, mutt ei sitä pidä 

ottaa niin ku liikaa korostaa, että että jotenkin semmosella 

maalaisjärjellähän tässä on pärjätty. 

2: No en tiedä, se voi johtuu ittestäkin, mutt mä oon niin 

suorapuheinen ihminen, ett mä aina sanon mitä mä 

ajattelin, ni kaikki ei tykkää siitä, vaikka vaikka siis 

totuuden torvesta ei monasti tykätä. Pitäis osata niin ku 

hienosti sokerikuorruttaa joku asia, mutt siin on vaan se 

vaara sitte, ett se itse asia jää sinne piiloon, ett monasti 

on parempi, ett se kerran kirpasee, ett se tulee niin ku 

selväksi, kun että sitte ihmisille ehkä ajan myötä sitt 

tosiaan vasta niin ku aukee, ett mitä se oikeesti tarkotti. 

Mä oon sellanen, tietynlainen suorasuukasuus niin kun 

must on hyvä, mutt toiset ei tykkää siitä.  Mutt se on 

luonnekysymys kanss sitt, semmonen luonnevikanen, että 

mä tykkään, ku mulle sanotaan suoraan, jos joku joku niin 

ku mättää tai muuta ni mä sanon myöskin. Ei se tarkota sitä, 

että loukkaa ketään, mutt ett niin ku asiat asioina. 

 

12: No toi no otetaan, no se nyt tuli vielä mieleen tähän 

tähän näin niin tota itse asiassa se meni mutt sekin on 

tietysti jo kaikissa esimieskursseissakin jo käyty läpi on 

kyllä niin totta ku voi olla, että kaikki mitä esimies sanoo, 

ni se kirjaimellisesti kaikki kyllä lokeroidaan sen 

muistiin ja joka paikkaan, että että sanot sitten vitsillä 

tai tai tosissaan ni ja jokanen ni, no tästäkin mä voin 

ottaa esimerkin. Tää on jo muutaman vuoden takaa, ni tota 

semmosia ihmisiä tuolla kahvipöydässä tuolla X:ssä 

kenen kanssa mää oon ollu siellä vuosia, kymmenen 

vuotta, vuosia töissä siellä samassa paikassa sillon, 

sillonhan me oltiin siellä koko ajan, ni semmosia ihmisiä 

olisi siellä kahvipöydässä juomassa kahvia. Juttelemassa 

kuinka on perseestä se, tää ja toi ja tää asia ja kaikki on 

perseestä ja taas varmasti ja tota ni mä sitt joi kahvia ja 

kuuntelin vähän aikaa ja sitt mä sanoin, että hei, että 

tota mä sanoin niin, että älkääs nyt ihan noin tota 

vakavasti, ett leikkiähän tää vaan, joka oli tavallaan 

kevennys ja tämmönen vitsi semmoselle ihmiselle. Se ei 

ollu vieraalle ihmiselle eikä mitenkään esimiehenä eikä 

mitenkään ni mä kuulin vaan jälkeenpäin tästä, että yks 

henkilö pöydässä oli sitte ihmetelly muille että miten 

esimies voi sanoa, että tää on leikkiä vaan. Tää on niin 

ku, ett ne otetaan niin kirjaimellisesti. 
 

TL: Mielenkiintoista, joo. No mites ootko sen jälkeen tullut 

varovaisemmaksi? 

12: Nii tai just niin ku mää vitsillä, josta totta toinen puoli, 

sanoin äsken, niin melkein, melkein on kyllä hyvä, että että 

ku jotain varsinkin esimiesasemassa, esimiehenä sanoo 

jotain, että siinä on tota mielellään muitkin henkilöitä 

kuulemassa sen mitä siinä puhutaan, sanotaa ett sit jos 

kahden kesken sanoo esimiehenä jotain jollekin, ni se on 

vaan sitten molempien sana toisen sanaa vastaan ja, ett 

mieluiten, mieluiten tietysti just, että ja sitt saa tietysti aika 

varovainen pitää olla, ett mitä sanoo. , että vaikka 

olisikin tuttuja tai muuta ni ymmärretäänkö sitä 
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huumorina tai kevennyksenä tai. 

 

Työntekijälle sopimaton työvuoro   4: viime  

viikolla viimeeks oli tämmönen tehtävä tai niin ku tapaus, 

että henkilö tuli mulle sanomaan, että joo,  

että hän haluais siirtää tän vuoron tolle toiselle päivälle. 

Se oli joku keskiviikon vuoro perjantaille,  

ni mä rupesin kattoo sitä työvuorolistaa ja sitte tää 

henkilö tokas näin, ett niin, ett kun mä jo yritin  

niin ku mun kollegan kanss vaihtaa, mutt se ei suostunu. 

Tietysti mull rupes jo siinä vaiheessa  

hälytyskellot jo vähän soimaan, ett täähän on nyt ihan 

naurettavaa ett niin Ku, että yritetään ja  

yritetään. Sitt mä sanoin näin, ett joo, mutt täytyy ottaa 

vähän selkoo, että että että antaa olla nyt  

sitte ja. No se meni sitt sillä lailla, mutt että ett niin ku 

mä en ymmärrä sitä, ett niin ku ne yrittää 

 

12: vuosien varrella on tota no joskus joskus on jotain 

tietysti jostain loman siirrosta, vuoron vaihdosta, ku se ei 

yksinkertaisesti vaan oo mahdollista. Semmosesta voi 

tulla niin ku tämmönen ristiriita, ku tietysti se on tärkeä 

asia sille ku sitä hakee sitä, että nyt pitää saada toi päivä 

vapaaks, mutta jos siinä ei oo taas tekijää, ni en mä voi 

taas suostua, että tämmösistä tulee, tulee aina silloin 

tällöin semmosii niin ku ikäviä tilanteita. 

 

Työntekijälle soveltumaton työtehtävä  2: Ni se on niin ku yks haaste ja oikestaan, jos aatellaan 

näin, että ett ku ett, no en tiedä onks muissa valtion 

laitoksissa sama juttu, mutt meillä ei ihmiset niin kun, ne 

on valittu niihin ... hommiin sillä tavalla, ett ei oo otettu 

huomioon sitä sopiiks se ihminen niin kun luonteeltaan 

siihen työhön, ett sä osaat sen työn kyllä, ett rupee tekee, ett 

tota kuitenkin ku X on tämmönen asiakaspalveluorganisaatio 

myöskin, ni siinä se on tietysti haastavaa työtä, ku sä teet 

viranomaistyötä... ja tota sitte pitäis olla ystävällinen ja ja 

muuta, niin asiakkaat on aika harvoin loppuen lopuks, mutt 

niit on kuitenkin siellä joukossa semmosia känkkäränkkiä, 

ett... ett mites sä luovit tavallaan sen tilanteen, ett se on 

tietysti se yks haaste esimiehenä se, että kun kun on 

alaisina ihmisiä, jotka on niin ku ajautunu tekemään tai 

joutunu tekee semmosta työtä mistä ne ei tykkää. 

(22:17) Niit on aika paljon itse asiassa asiakaspalvelussa 

ihmisiä, jotka mun mielestä ei sovi sinne. Pitäis saada 

heti pois sieltä.  

TL: Niin just. 

2: Ja siit tulee aina valituksia asiakkaalta, ett oli töykee 

virkailija ja sitt saa kirjottaa vastineita niin ku työkseen ja 

valitella. 

 

Henkilöstön motivointi ja motivaatio-

ongelmiin reagointi    

13: No se on se, että saat porukkaa motivoitua sen mitä 

sä ite pystyt ja sitt ett sä saat ne tottelemaan sua ja sitten 

koittaa, koska sä oot kuiteskin vähän niin ku 

työnanatajan edustaja siinä, ni sä joudut vähän niin kun 

sä et voi rupee ihan niin ku samalla tavalla 

arvostelemaan niitä työoloja tai työnantajan metodeja tai 

tämmösiä samalla tavalla kuin muut, että pitää olla 

kuitenkin vähän niin ku työnantajan puolella.  

TL: Kyllä 

13: Ett ne on aika haastavia juttuja. 

 

13: vaikka joskus voi olla ihan samaa mieltä kuin 

alaisetkin, ett joku asia on ihan päin prinkkalaa, ni ja 

sitte kanss semmoset, ett jos joku sanoo, että tän jälkeen  

mun työmotivaatio laskee, ni miten sun pitäis siihen sitte, 

mitä siihen sitte pitäis sanoo? Pitäiskö mun vaan niin ku 
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tällasille, että antaa sen koko asian olla, että mut vai 

pitäiskö siihen rupee heti puuttumaan, että et sä voi näin 

sanoo. Mun mielestä se on turhaa, koska se saattaa olla 

sen päivän tai tunnin juttu, ett en rupee heti tekee 

kärpäsestä härkästä. 

Työnjohtokäskyn vastustaminen 4: (huokaus) No välillä tulee sellasta, ett jos mä menen 

sanomaan esimerkiksi, että mä en määrää  

ketään, jos siellä on huoneessa vaikka kolme neljä henkilöö. 

Mä tiedän mitä heidän työnkuvaansa  

kuuluu tietyt asiat ja mä, ku mulle tulee sitte niin sanotusti 

se ilmotus, ni mä meen siihen huoneeseen  

ja sanon niin ku esimerkiks, että että joku teistä menee 

nytte tekee tän homman, ku ei oo niin ku  

välii, ett kunhan joku tekee sen, ett sitt sieltä saattaa tulla 

tämmönen näin niin joo, että mitä sä sitt  

ite teet, ett mee ite tekee se. Ja sitt, ku mään oon sanonu, 

ett ei, kun joku teistä menee. Mä kerrankin  

kilahdin niin, ett mä sanoin, ett nyt te meette kaikki 

sinne sitte, että tehkää sitte, ett jokainen lähtee  

sinne nytten. Sitten tuli vaan huutoo perään, ett joo, että 

osaatkohan sää itekään näit hommii tehdä  

näitä töitä, että kyllä niitä arvostelijoita aika paljon 

riittää ja ja tota on semmosta tietyn lailla aika  

kärkästäkin sanomista 

6: Kyllä mää siinäkin jouduin yhdelle kaverille 

sanomaan, että kylly suun on pakko tehdä jotain, ett vai 

me ollaan hyvii kavereita, mutta tässä menijän ryhmä 

kaikki muut tekee, mutta sää et tee. Ett en mä voi 

millään tavalla niin ku suosia sua, vaikk me ollaan 

kuinka hyviä kavereita. 

TL: Miten hän reagoi tähän? 

6: No olihan se hirveen vaikee paikka, että ku ei oo 

tottunu ikinä tekee oikein mitään. Mä sitt sanoin, ett se 

on väärin noita muita kohtaan, ett sä et tee yhtään 

mitään.  

TL: Joo. 

6: Tai ei te niitä epämiellyttäviä asioita.  
TL: Alkoiko hän tekemään sitten tän jälkeen, kun sä kerroit? 

6. No eipä juuri. Kyll se pikkasen tsemppas siinä, mutta 

sittenhän mulla loppuikin se oma pesti sitt taas siinä ni sitte 

tota noin ni  palautu taas omille juurilleen, että. 

6: kyll se kulttuuri pitää olla semmosta, että ei nyt 

esimiestä tarvitse pelätä, mutta kyllähän nyt 

jonkinlainen kunnioitus täytyy olla. Mutt täältä puuttuu 

se kunnioitus just kokonaan, ett täällä voi. Jus just eilen 

toss työvuorossa ni X soitti mulle ja sanoi, että pyydätkö, 

että tämä ja tämä menee tonne postiin. Mä sanoin tälle, 

ett sun pitäis lähtee tonne. 

TL: Joo. 

6: No miten niin? Mä sanoin, ett X soitti. No anna se 

puhelin tänne. Soittaa sinne ja sanoi, ett kuule, ett mä en 

lähde yhtään mihinkään täältä, ett pistä joku muu, ett 

mä en lähde todellakaan minnekään, ett morjes ja luuri 

kiinni. Ett kyll mäkin, ett enhän voi siihen, ett jos mun 

yläpuolella on joku. Mä sitt soitin, ett eihan toi tolla 

tavalla voi käyttäytyä  sua kohtaan. ”Se on nyt kato ku se 

on nyt vähäsen, se on nyt vähäsen taas.” Eihän tollee voi 

käyttäytyä...  

6: Näin annettiin toimia niin. Ett tota täss on semmonen 

homma täss meidän laitoksessa, ett ku tääl on semmosia 

mätii omienii jonkun verran porukassa ja ne käyttäytyy. 

No täytyy sanoo, ett ei tän, mut se edellinen mikä lähti 

kesken, ni on ihan ahkera tekee töitä, mutt ei osaa 

käyttäytyä taas, mutt ei se anna oikeuta, ett sä 

käyttäydyt huonosti, ni tota noin niin mä en nää mitään 

muuta, ku ett sitt siirretään muihin tehtäviin, koska on 

ihmisii mitkä tulee toimeen asiakaspalvelussa. On hyvät 
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sosiaaliset taidot. Pystyy käyttäytymään ja olemaan, ni 

nehän on semmosissa. Mutt sitt jos on tämmösiä 

käytöshäiriöisiä, 

 

13: Joo. Toeta, no se mikä on niin kun ni mä oon tottunut 

ainakin ongelmiin, että se, että mistä saadaan, koska tääl ei 

porukka ett välttämättä ei oon paras henki täällä X:ssä ni 

tota henkilöstöllä, ni sitt jos pitää joskus saada porukkaa 

niin ku joskus joustamaan työtehtävissä tai jatkamaan 

vuoroa tai tämmönen näin tai pitäis saada henkilöstöä 

menemään sinne sinne paikkoihin mistä he ei 

välttämättä halua mennä, ni ne on aika vaikeita tilanteita 

tai kyllähän se on helppo määrätä, että menkää sinne, 

mutt sitten kun joutuu kuunnella kuiteskin sitte sitä 

marinaa, että miks mun pitää mennä ja sun muuta tota. 

Mutt ei se tietysti muuta sitä tilannetta mihiskään, mutta 

niinku. Kyll mä ymmärrän tietysti henkilöstööki, koska 

jos heijät niin ku laitetaan semmosiin työtehtäviin, missä 

he eivät niin ku tunne olevansa hyviä, ni tai eivät osaa, ni 

heidän on vaikee mennä semmoseen paikkaan.  

 

14: Mutta meillä on vielä sitäkin, että tota mielellään 

haluttais olla kukin niin ku omassa paikassa, ett jos sinut 

on määrätty tuonne ni haluaisit olla siellä. Jos sinut on 

määrätty tonne, niin haluaisit olla siellä. Eli se, sitä ei oo 

vielä oikein ymmärretty, että se työpäivä voi olla 

hyvinkin liikkuva, ett se alkaa tuolta, se menee tonne 

pisteeseen B ja se voidaan käydä jopa siellä pisteessä 

Ckin vielä. 

TL: Joo, joo. 

14: Mutta se sitä sitä ei oo saatu myytyä vielä toll 

porukalle vielä täysin. 

TL: Juu juu. Mistä sä ajattelet, ett se johtuu, ett ei oo? 

14: No kyll se meijän esimiesten tehtävä on niin ku saada se, 

saada se homma niin ku pelaamaan sillai ja ehkä kyll meijän 

pitäis vaan enemmän niitä liikuttaa. Kyll se vaan on totuus 

on mun mielestä näin, ett meilläkin on ehkä voi olla täss 

esimiesten kesken pikkasen eri näkemystä siitä, että 

toinen tykkäis, ett että meijän pitäis tällä tehdä täällä 

vanhaan malliin ja toinen tykkäis ehkä, että pitäis tehdä 

toiseen malliin, ett ehkä se meijän yhteinen linja pitäis 

pitäis löytää sitte. 

 

Avoimuus esimiesroolissa 

 

13: .. koska sä oot kuiteskin vähän niin ku työnantajan 

edustaja siinä, ni sä joudut vähän niin kun sä et voi 

rupee ihan niin ku samalla tavalla arvostelemaan niitä 

työoloja tai työnantajan metodeja tai tämmösiä samalla 

tavalla kuin muut, että pitää olla kuitenkin vähän niin ku 

työnantajan puolella.  

Ett ne on aika haastavia juttuja. ...joskus voi olla ihan 

samaa mieltä kuin alaisetkin, ett joku asia on ihan päin 

prinkkalaa... 

 

 

Epäselvä roolijako esimiesten kesken 9: Ett tota ett ett ykskin esimies on semmonen, ett se niin 

kun tavallaan ohi. Se menee sitte niin ku perusporukan 

hommii tai näykkiini tavallaan sitä osastoa siellä ja sitte tota 

noin niin ne on ihan niin ku ei nyt kauhuissaan, mutt silleen 

niin ku hirveen, se on niin ku semmosta kauheen niin kun 

rauhattomia sen takia ja semmosia vähän niin ku se tulee 

niin kun, kun sen pitäisi tavallaan siirtää niitä 

esimiestehtäviä aina niin ku meille, ett me niitä hoidetaan 

siitä sitten, ku se on ylempi esimies, niin niin sitt se 

menee itte ja kaikkee semmosta pikkujuttuihin puuttuu. 

Se on hirveen tota, se on hirveen raskasta esimiehellekki. 

Siis mä henkilökohtaisesti koen tosi raskaaks sen asian, 

ett mull on ihan ollu siinä vähän stressiä jo, että suoraan 
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sanottuna. Mutt mäkin oon kaikenlaista tässä nähny ja 

muuten ja mä ymmärrän, että pitää olla tiukka. Sitä ei 

ookaan kysymys. Voi olla tiukka, mutt ett on niin ku 

semmonen oikeudenmukainen tai vähän semmonen, ett ei ei 

ihan kaikkeen puutu, ku se ei oo hänen tehtävänsä ees. Ett 

niin ku, sitten vaan antais niitä muille esimiehille, ett ne 

tekee sitä omaa työtänsä ja sillä lailla, että ett ett se on mulle 

ehkä nytte lähivuosina ollu ni tota just ehkä vaikee asia. Niin 

kun vaikee tehdä omaa työtäkin. Se tekee sen stressaavaksi, 

kun meillä on muutenkin tossa tavallaan niin ku toss meidän, 

meidän työ on aika semmosta, että tosiaan puhelimet soi 

koko aika. Se on hirveen semmosta niin ku mun mielestä, 

siistä just helposti stressiä tuo, kun tota noin ni sitt ei oo 

kivaa, jos jos joku vie tavallaan niin ku tavallaan vetää siinä 

tai jotenkin tota ei anna tehä sitä työtä rauhassa, ett tällee 

kun mä yleistän. En rupee kertomaan mistään asioista 

silleen, Joo tota, hyvä, ni tota semmoset om mun mielestä 

pahempia juttuja. 

9: Joo se vähän tota sekottii vähän liikaa sitä pakkaa siellä 

niinku. Tarkotti varmaan hyvää sille asialle, en mä sitä 

epäile, että se ajatteli, että ku hänen mielestä se ei ehkä 

toimi tääl se juttu tai nää jutut ei oikeen toimi ja hän voi 

sitä vähän ehkä edesauttaa, ett se menee niin ku vähän itte 

niin ku näyttää esimerkkiä. Se on varmaan niin ku silleeen 

hyvä tarkotus, en mä sitä epäile, epäile, ettei olis ollu, mutta 

se on kyllä hermostuttanut ihmiset, ihmiset ja samaa se 

tekee, se tulee sitte meille tavallaan, että tai semmosta 

jupatusta kuuluu koko aika. 

 

Yhteisen näkemyksen puuttuminen 

esimiesten keskuudessa 

14: No kyll se meijän esimiesten tehtävä on niin ku saada 

se, saada se homma niin ku pelaamaan sillai ja ehkä kyll 

meijän pitäis vaan enemmän niitä liikuttaa. Kyll se vaan 

on totuus on mun mielestä näin, ett meilläkin on ehkä voi 

olla täss esimiesten kesken pikkasen eri näkemystä siitä, 

että toinen tykkäis, ett että meijän pitäis täällä tehdä 

täällä vanhaan malliin ja toinen tykkäis ehkä, että pitäis 

tehdä toiseen malliin, ett ehkä se meijän yhteinen linja 

pitäis pitäis löytää sitte. 

 

Saada alemmat esimiehet puuttumaan 1: ei esimiestenkään tartte sietää mitä tahansa. Ett me ollaan 

valitettavasti täällä töissä, vapaaehtoisesti, joskus hakeuduttu 

ja oltu aivan innoissaan, kun on päästy ja tota noin niin 

jokaisella on oma rooli ja oma tehtävä. Meill ei oo kaikilla 

sama toimenkuva ja jos pitää puuttua johonkin, ni sitt se 

pitää puuttua ja se pitää saada niin kun tavalla tai 

toisella ura kulkemaan siihen suuntaan, mihin pitää. 

Niin tota ne on haasteellisia ja sitte saa myös esimiehille, 

että sun täytyy nyt ottaa se. 

 

Resurssipula 8: joskus on, ku sanotaan, että ett on ollu niin ku liian tota, 

että mä en oo niin ku ihan tosissaan ottanut tätä tai sitt on 

liian vähän porukkaa, ett mä en oo haalinu sitt sinne 

lisää porukkaa. Niin ku tämmösii tilanteita. Sitt on 

muutama ihminen, ett ei oo tullu, ett on ihan niin ku 

sairauslomalle jääny sitt siihen työpaineen takia sitten. 

Eli se on niin ku ku vastunu, ett se ois niin ku ollu, mutt 

ku mäkään en voi sitte muuttua sitte. Mutt mä oon kyllä 

sitt sillä tavalla ymmärtäny, ett se olis niin kun. En tiedä 

onko se sitte, ei se suoraan munkaan, mun syy oo ollu 

sitte, mutta tota että mutta ku ei oo työntekijöitä, ei oo 

työntekijöitä. 

 

14: No siis sehän on tietysti tää ikuinen ongelma täällä, 

että varsinkin meillä tässä ja ja sitt muutenkin niin tuota 

tuntuu, ett porukat ei ei aina ymmärrä sitä että oikeesti 

ei oo mistä antaa, ku jokainen toimipiste täällä on A, B ja 

C. Jokainen pyytää, ett hei voitsä laittaa tänne henkilöitä 
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ja kun niitä henkilöitä ei ole mistä antaa ni se tietysti 

tuntuu aivan älyttömän pahalta ja sitte kuitenkin ehkä 

sitt se ymmärrys ei oo tuolla. Ne meinaa no miksei sieltä 

paikasta A voi antaa tänne näin, ku täällä on todellista 

kiirettä, vaikka todennäköisesti siellä paikassa A on ihan 

yhtä kiire ku siellä paikassa B. 

 

Työyhteisön henki 13: Tota, no se... että mistä saadaan, koska tääl ei 

porukka ett välttämättä ei oon paras henki täällä X:ssä 

ni tota henkilöstöllä, ni sitt jos pitää joskus saada 

porukkaa niin ku joskus joustamaan työtehtävissä tai 

jatkamaan vuoroa... ett joskus jos pitäis saada ylitöihin 

porukkaa, ni ei välttämättä site saa mistään ja sitte ku 

sun pitää itte kuitenkin joku ratkaisu siihen koittaa 

saada, ku on joku semmonen tehtävä mikä vaatii 

miehitystä ja sitt jos ei ketään saada, ni sitt se onkin, 

tuottaa aika päänvaivaa. 

 

Avoimuuden puute: herran pelko 

 

1: kaikesta löytyy negatiivisuutta - aina, aina löytyy ja sitt 

se, ett ei oo, ei oo pokkaa sanoa suoraan esimiehelle, ett 

nää asiat mua häiritsee, vaan puhutaan selän takana, 

liittoudutaan muiden kanssa elikkä tota saadaan 

ympärille sellasia kavereita, että saadaan sitä 

negatiivisuutta siellä kasvatettua ja paisutettua ja sitt siit 

tulee ihan arkipäivää ja esimiehet ja työnantaja on 

vihollinen ja yks mikä ihan hirveesti häiritsee on myös nää 

meidän liitot 

2: Nii no, no yks tietysti haaste on se, että ku, ett kun on 

esimiesasemassa, ni ihmiset ne pitää niin ku ihan oikeesti 

pomona ja mä en oo semmonen kauhee pomottelija, ett mä 

oon niin ku, mä oon vaan töissä täällä, ett mä oon niin ku 

yks muista ihmisistä, mutta mut taas sitt taas ihmisillä on 

semmonen se herran pelko, ett ett sitä ei mun mielestä 

pidä olla, ett töissähän täällä kaikki ollaan, ett tehdään 

vaan niin ku esimiestyötä, tekee jotku ja näin, että just se 

että ihmiset niin kun ne on hirveen arkoja tuomaan esille 

omia mielipiteitään. Ett mä aina tykkään, jos on jotain 

muutoksii tulee ni mä kysyn aina niin ku sen tekijän 

mielipiteitä, ett miltäs susta tuntuis niin ku tekijänä, jos 

muutettasi tätä vähän tollai, niin tota ihmiset on hirveen 

arkoja tuomaan omia mielipiteitä esille. Ne pelkää 

vissiin, että että ne ne häpäistään, ett nauretaan ähä hei, 

että tommosia ideoita tuot esille ja vaikkei siitä ookaan 

kysymys, mutt että ihmiset on mun mielestä niin ku liian 

arkoja ikään kuin tavallaan pitämään puoliaan ja sitt ku 

kysytään, ni miksei sitten sitt sanota ja sit ku tilaisuus on 

loppu, minkä tarkoitus oli kerätä esimerkiks mielipiteitä. 

No sitt ku sä sanot, ett okei, tää palaveri oli tässä ja sitt 

ku neukkarin ovi käy ja ihmiset lähtee sinne käytävälle, 

ni siellä alkaa turvat käymään kyllä sitte, ett sitt niin ku 

nii kun kyll kaverien kanss uskalletaan puhua ja 

papattaa ja haukkuu esimiehet ja muuta tai koko 

organisaation, mutt sillon, kun annetaan se tilaisuus 

tuoda omia esiin, tota ajatuksia esille, ni ni ei sanota 

mitään. Se on hyvin yleistä, ett yks kymmenestä on 

sellanen mun kokemuksen mukaan, joka sitt on niin ku 

rohkee ja muuta ja ja tota mä en tiedä mistä se oikeastaan 

johtuu, ett ku ittelllä ei oo semmosta pelkoa tuoda asioita 

esille, ett ett tällee kun on tämmönen idea, ett jos ei 

kelvannu, ni ei sitte. Ja joku kesksii jonkun hyvän selityksen, 

ett joo, okei, onhan toss ideaa, mutta kun semmonen tiätsä 

reunaehto on olemassa, ni ei toi niin ku käy, ni silloin sen 

ymmärtää. 

2: Mutt, että en tiiä. Mä ainakin toivoisin tosiaan niin 

paljon nyt tän esimiesurani aikana varsinkin 

aikasempina vuosina, kun oli enemmän aikaa pitää 

palavereja, ni just aina oikee koittanu lypsää ihmisiltä 
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niin ku ideoita, ett saatais se muutos tähän arkielämään 

niin ku vietyä parhaalla mahdollisella tavalla, ett työt 

jakaantuis tasasesti, siit toimenkuvasta tulis sille tekijälle 

itselleen mielekäs, niin tota ni se on monasti jääny sitt 

siihen, ett sitä joutuu niin ku itte funtsimaan, ett miltä se 

tuntuis… 

 

Liittojen luottamushenkilöiden ja esimiesten 

välinen yhteistyö 

1: yks mikä ihan hirveesti häiritsee on myös nää meidän 

liitot. Ne on aivan kamalia. Sii niillä ei oo minkään 

näköstä moraalia tehdä sitä työtä eli ne lähtee sit näitten 

nää liittoutumat ottaa yhteyttä näihin liitoihin, ku meill 

on näit liittoja muutama. Ne sitä luottamusmiesraukkaa 

ensin ahdistelee, ett se on aivan nurkassa siellä ja sitt 

siellä ei oo mitään muuta mahdollisuutta, ku lähtee 

viemään asiaa eteenpäin keskustelematta sen esimiehen 

kanssa tai päällikön kanssa. Se lähtee niin ku ihan omaa 

elämää kulkemaan sieltä ja yks kaks huomataan, ett siell 

on joku kahdenkymmenen ihmisen adressi jostakin 

asiasta, mutt se henkilö ei tiedä mitään asiasta. Nää on 

mun mielestä kaikkein pahimpia. ne on niin ku kaikkein, 

miten mä nyt sen sanoisin, mun mielestä liitot lähtee 

ruokkimaan aivan väärälle tielle näitä asioita. ...mutt sen 

kunniaks liitto on kuitenkin ni polkenu mut niin ku ihan 

tonne, siis niin törkeetä kohtelua, ett mä oon miettiny välillä, 

ett mä oikeesti eroon liitosta, mutt piruuttani oon roikkunu 

siin mukana. Mutt ett niin ku, miten mä nyt sen sanoisin, 

ihan ku niil ei olis enää niin ku mitää järkee niil liitoilla, ett 

kylhän aina pitää keskustella, ett jos joku asia on kahden 

ihmisen tai yhteisös on joku ongelma, ni sehän pitää 

keskustella.  

TL: Joo.  

1: Koska siin voi olla väärinkäsitystä, väärin 

ymmärrystä, tietämättömyyttä tai ett asiat voidaan siinä 

oikeista, ni ei tarttis lähtee mitään tommosia isoja asioita 

tekemään. Tää on ihan käsittämätöntä. Tää on ehkä 

suurin ongelma tänä päivänä täällä virastossa yleisesti. 

Tätä pohditaan ihan monella, monet esimiehet ihmettelee 

tätä. Tää on aivan käsittämätöntä.  

 

1: Tää on edelleen nää liitot on samanlaisia, että 

täällähän esimerkiks kohdistuu tietysti muhun, koska 

täällä on muutoksia ja mä edellytän, ett ne muutokset sitt 

tapahtuu, koska munhan tehtävä on sitt tehdä sitä, mitä 

mun esimiehet sanoo ja viedä sitä strategiaa ja systeemiä 

eteenpäin. 

TL: Joo. 

1: Ja P:hen kohdistuu hirveesti. Täällähän on hirveen 

moisia adresseja lähetetään P:sta ja musta, mun 

edeltäjästä tehtiin kaiken maailman valituksia. Me täss 

naureskellaanki huumorilla välillä, ett me ollaan jossain 

kopissa kohta vierekkäin jokainen niin ku 

työsuojeluorganisaation syyttämänä. Ett kaikkii 

esimiehiä täällä. 

 

6: Ett nythän tää on vähän vastaavanlainen ajojahti nyt 

L.ää ja M:ää ja vähän kaikkii esimiehiä kohtaan, ett tota 

noin niin surkeeta. 
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Liite 4. Juonitiivistelmät narratiiveista: Esimiesten kertomukset haasteellisista 

vuorovaikutustilanteista 

Johdanto:  

tarinan alku 

Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

 

1 = Kiusaamisesta kertova 

tarina 

Työntekijä käytti 

organisaation 

toimintaprosessia väärin 

omaksi edukseen. 

 

Tapahtumien sisältö: 

 Työntekijäkollega ilmoitti 

väärinkäytöksestä esimiehelle -> 

Esimies puuttui asiaan -> henkilö 

kielsi aluksi tapahtuman, mutta 

sitten tunnusti 

 -> ko. ihminen ja pari muuta 

kokivat, että esimiehen yleinen 

toiminta on väärin  

– > liittoutuminen esimiestä 

vastaan esimiehen selän takana: 

adressi esimiestä vastaan  

– > asia liiton käsiteltäväksi 

->liiton puheenjohtaja haukkui 

esimiehen ja uhkaili häntä -> 

 vei asian yt:hen: esimies oli 

saman liiton jäsen, esimiehen 

esimies, piirin päällikkö ja hallinto 

suuttuivat liiton toimintatavasta 

 

Toimenpiteet työpaikalla 

Asiaa käsiteltiin henkilöstön 

kanssa jälkeenpäin: adressiin 

kerrottiin kirjoitettaman nimi, 

koska koettiin painetta kuulua 

ryhmään ja piti valita puoli. 

 

Esimiehen tuntemukset: otti 

tilanteen raskaasti. Koki 

työntekijän toiminnan törkeäksi. 

Koki, että liitto kiusaa 

mustamaalaamalla selän takana.  

 

Kausaaliattribuutio: 

Ko. työntekijä akrikoi muut 

mukaan valitukseen vetäytyen 

myöhemmin itse valituksesta. 

 

Tilanteen mahdollistavat syyt 

(Malle 2006): selityksiä miksi 

muut ihmiset lähtivät mukaan:  

 

Liian hyvin asiat töissä tai liian 

huonosti asiat kotona, mikä 

heijastuu työhön. 

 

Muutokset aiheuttavat sen, että 

työntekijöiden mukavuusaluetta 

häiritään. 

 

Henkilökohtaiset pettymykset, kun 

ei saanut esimiesvirkaa 

muutoksessa. 

Ko. liiton puheenjohtaja 

eläköityi  

 

Prosessi osin kesken: 

Tapaus käsitelty, mutta 

prosessi siltä osin kesken, 

että vastaavan toiminnan 

koetaan jatkuvan liittojen 

taholta. Liittojen toiminta 

koetaan kohdistuvan 

esimiehiin, jotka vievät 

muutosta eteenpäin. 

 

 

Kontrollia itsen 

ulkopuolella: 

Esimies liiton jahtauksen 

uhrina 
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Liitot eivät tiedä missä mennään. 

 

Esimiehen kommunikaatio ehkä 

liian tiukkaa, suoraa ja käskevää. 

 

Organisaation tuki: 

Sai kysymättä apua ylemmiltä 

esimiestasoilta. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Pelisääntökokoukset, 

työhyvinvointiluennot, työkierto, 

pelisäännöt liittojen toimintaan ja 

organisaation ja liittojen väliseen 

yhteistyöhön.   

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema:  havaittu 

kontrolli 

 

2 = Mahdoton henkilö 

 

Henkilö rekrytoitiin 

toimintayksikköön.  

 

Tapahtumien sisältö: 

Henkilö rakensi bunkkerimaisen 

työtilansa ja omasta mielestään 

osasi kaiken. Luki Helsingin 

Sanomia kieltäytyen työtehtävästä.  

Eli minuuttiaikataulun mukaan 

eikä suostunut palavereihin, jotka 

menivät työajan ulkopuolelle. 

Kirjoitti luottamusmiehelle 

perättömiä asioita. 

Osoittautui, ettei hän pysty 

toimimaan muiden kanssa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Kaikkia on kokeiltu, mutta mikään 

ei käy: terveystalolla palaveri, 

jossa henkilöstöpäällikkö oli 

mukana. Esimiehen mielestä 

kaikki oli samaa mieltä, että 

henkilö oli aivan mahdoton.  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Esimies koki ko. henkilön 

raivostuttavaksi ja koomiseksi 

tyypiksi, johon ei saanut 

minkäänlaista otetta. Toivoo, että 

ko. henkilö ei tule ikinä takaisin. 

Avuttomuuden kokemuksia; 

kokemus, että ko. tilanteeseen ei 

ole olemassa mitään työkalua. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Sairas ihminen, joka elää 

minuuttiaikataulun mukaan. 

Mahdoton ihminen, johon kukaan 

ei saanut minkäänlaista otetta. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Prosessi kesken; henkilö 

virkavapaalla ja ei tiedetä 

tuleeko takaisin  

 

Kontrollia ei kellään: 

Esimies avuton 

sivustakatsoja 

ko. henkilöön ei mitään otetta 
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Kukaan ei saanut mitään otetta, ei 

toimintayksilön silloinen päällikkö 

eikä alueen henkilöstöpäällikkö 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Vaikea/sairas persoona; kokemus, 

että ei ole olemassa mitään 

työkalua. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

3:1 = Henkilövalinta 

esimiestehtävään 

Organisaatiomuutos eli 

joustaviin työryhmiin 

siirtyminen oli johdon 

strateginen päätös. 

Toiminta organisoitiin 

uudelleen ja perustettiin 

erillinen operatiivinen 

toiminto, jonka 

esimiestehtävät laitettiin 

viraston sisäiseen hakuun.  

Tapahtumien sisältö: 

Jotkut henkilöt menettivät tässä 

muutoksessa esimiesasemansa. 

Ei-valitut esimiehet kaipasivat 

perusteluja tehdyille valinnoille.  

Yksi henkilö valitti tehdystä 

valinnasta alueen hallintoon, 

koska hänellä oli etukäteistietoa 

siitä, että häntä ei tulla 

valitsemaan. Tieto ei 

haastateltavan mielestä pitänyt 

paikkaansa. -> Luottamusmiesten 

ja valinnan tehneiden kanssa 

varmistettiin, ettei muotovirhettä 

ollut tapahtunut. Ko. valitsematta 

jäänyt henkilö jatkoi valittamista 

eri instansseihin mm. 

työsuojelupiiriin.  

Toimintayksikön johto, alueen 

henkilöstöpäällikkö ja järjestön 

lakimies kävivät tilanteen läpi ja 

järjestön lakimies kertoi, että 

asiasta tehdään rikosilmoitus siinä 

tapauksessa että ko. henkilö ei tule 

valituksi tulevissa valinnoissa 

esimesitehtävään. Rikosilmoitus ei 

ollut konkretisoitunut 

haastatteluajankohtana. 

Pettymyksen tunteet kohdistuvat 

esimiehiin. Valituksi tulleiden 

eteenkin uusien esimiesten 

haasteena saada työntekijöiden 

luottamus ko. tilanteessa.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Ko. toimintoon valitsematta 

jääneille esimieshakijoille 

järjestettiin kollektiivinen 

keskustelu- ja infotilaisuus, johon 

valituksen tehnyt henkilö ei 

osallistunut.  

Operatiivisen keskuksen 

esimiehen roolia tuli vahvistaa -> 

säännölliset kokoukset, johon 

jatkossa mukaan tulevat myös 

vastuuhenkilöt, joilla ei ole 

Prosessi kesken: esimies 

ei tiennyt varmasti oliko 

rikossyytettä nostettu. 

Ko. valitsematta jäänyt 

henkilö tyytymätön 

ratkaisuun ja jatkoi 

valittamista eri 

instansseihin mm. 

työsuojelupiiriin. 

Ko. henkilö ei osallistu 

yhteisiin kokouksiin, 

joissa muutoksesta 

keskustellaan. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella alueen 

hallinnossa: Esimies 

toimeksiannon (muutoksen) 

toteuttaja 
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esimiesroolia. Vastuuhenkilön 

roolia selvennetään. Palautteen 

antoa korostetaan: kannustaminen 

hyvän työsuorituksen 

huomioimiseen. 

Ko. henkilölle tukiverkoston 

rakentamisen, jotta hän voi tuoda 

esille omia tuntemuksiaan. 

 

Esimiehen tuntemukset: koki 

tilanteen haastavaksi ja 

harmittavaksi, piti prosessia 

kummallisena. Oli huolestunut 

siitä miten ko. henkilön toiminta 

vaikuttaa muualle työympäristöön. 

 

Kausaaliattribuutio: Ko. 

valitsematta jääneen henkilön 

pettymykset ja kokemus kasvojen 

menettämisestä sekä kyvyttömyys 

käsitellä asiaa.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Alueen johto ja 

henkilöstöpäällikkö, viraston 

työsuojeluorganisaatio ml. 

työterveyshoidon omalääkäri  

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Muutoshallinnan tuki-työkaluksi 

ko. case-tapaus haasteellisten 

esimiestilanteiden 

mallitapaukseksi, miten asiaa 

voitaisiin viedä eteenpäin. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

3:2 = 

Henkilö ei toiminut 

uuden, sovitun 

toimintamallin 

tavoitteiden mukaisesti 

ollen itse sitä mieltä, että 

hän on hoitanut 

tehtävänsä hyvin. Muiden 

työntekijöiden 

muutosvastarinta kohdistui 

ko. henkilön esimieheen. 

 

Tapahtumien sisältö:  

Esimies keskusteli asiasta 

kehityskeskustelussa.  Henkilölle 

tehtiin kehityssuunnitelma. 

Henkilön palkkaa alennettiin 

määräajaksi -> toiminnan 

seurantaa ja siitä raportointia 

esimiehelle: esimies tiiviimmin 

toiminnan seuraamiseen mukaan.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Yhdessä työskentelyä: esimies ja 

alainen loivat toimintamalleja, 

esim. toiminnan 

suunnittelutyökalun uutta 

toimintamallia tukemaan. 

Esimies käytti alueen 

konsultaatiota apuna. 

Sovittu pidettäväksi koko 

henkilöstölle infotilaisuus 

Prosessi osin kesken: 

Alainen seurannassa 

toimiiko uuden 

toimintamallin mukaan.  

 

 

 

Kontrolli itsellä: 

Esimies aktiivinen toimija 

 



213 

 

muutoksista ko. virastossa. Alueen 

päällikkö ja hallintopäällikkö 

kertovat muutoksista. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki 

tilanteen opettavaisena ja 

haasteellisena sen miten pystyy 

kuvaamaan syntyneen tilanteen 

ko. ihmiselle.  

 

Kausaaliattribuutio: 

Ihmisillä oli eri näkemyksiä 

asioiden hoitamistavasta ja siitä 

mikä on esimiehen tehtävä. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 
Alueen johto ja oma esimies 

tukivat antamalla 

konsultaatioapua. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Esimiesverkosto, jonka apuna 

sähköinen alusta, jonne 

esimerkkicaseja ja niiden 

ratkaisuja kerätään ja jota 

esimiehet voisivat käyttää 

esimiestyönsä tukena.  

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

4:1 = 

Organisaatiomuutos: 

toimialueen kattavien 

ryhmien perustaminen 

Tapahtumien sisältö: 

Henkilö ei ollut siinä 

toimipisteessä, johon hänet oli 

työvuorosuunnitelman mukaan 

laitettu -> esimies soitti ja käski 

menemään sovittuun työpisteeseen 

-> henkilö oli yhteydessä liittoon 

ja uhkasi liiton lakimiehen 

yhteydenotolla -> esimies kutsui 

hänet palaveriin soittaen itse 

liittoon.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Asiasta pidettiin välittömästi 

palaveri, jossa olivat läsnä 

esimiehen esimies, esimies ja ko. 

henkilö. 

 

Esimiehen tuntemukset: haluaa, 

että asiat käsitellään heti, ettei 

itseä jää harmittamaan, reflektoi 

tilannetta. Ei halua pahaa 

verta/huonoa työilmapiiriä 

 

Kausaaliattribuutio: 

Organisaatiomuutos; toimialueen 

kattavien ryhmien perustaminen 

Prosessi loppuun 

saatettu: asia käsitelty 

Kontrolli itsellä: 

Esimies aktiivinen toimija  
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Organisaation tuki esimiehelle: 

Kokemus, että hänellä on hyvät 

esimiehet: Omat esimiehet ja 

kollegat tukevat 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset.  

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

4:2 = 

Työvuoron siirtäminen: 

Työpaikalla oli pippalot ja 

esimies oli omassa 

huoneessaan. 

 

Tapahtumien sisältö: 

Humalainen työntekijä pyytää 

esimieheltä työvuoron alkamisen 

siirtoa aamu seitsemästä päivään 

klo 12. Esimies ei suostunut 

siirtoon resurssisyihin viitaten, 

jolloin työntekijä haukkui 

esimiestä. Kun vuoro vaihtui, ko. 

vuoroesimies antoi luvan 

työvuoron alkamisen siirtoon.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:   

Ko. esimies kertoi tapahtuneesta 

toisenlaisen linjauksen tehneelle 

esimiehelle. Asiaa ei oletettavasti 

silloin käsitelty, mutta sen jälkeen 

tehtiin linjaus, ettei kukaan 

esimies anna vapaa-ajalla em. 

lupia: yhtenäiset toimintatavat 

etsimistyössä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Ei ymmärrä sitä, että työntekijät 

yrittää vedättää. Haluaisi itse olla 

enemmän kentällä, jotta näkisi 

miten henkilöt tekevät työnsä. 

Kokee, että nyt johtaa pitkälti 

toimistosta käsin. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Ihmiset vastustavat 

organisaatiomuutosta osoittaen 

mieltään. Kokemus, että ihmiset 

menevät sieltä mistä aita on 

matalin. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Yhteisten pelisääntöjen luominen 

ja jalkauttaminen mm. 

kehityskeskustelujen avulla: 

toimintayksikön johto antoi tukea. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset. 

Prosessi päättynyt: 

henkilö sai luvan toiselta 

esimieheltä tulla aamulla 

töihin myöhemmin 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella:  

Esimies aktiivinen toimija  
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Lisäksi pitäisi tietää mihin 

työkaluun milloinkin tartutaan. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

4:3 =  

Poissaoloihin 

puuttuminen: Virasto 

alkanut kiinnittää 

huomiota työntekijöiden 

sairauspoissaoloihin. 

Poissaoloseurantaa varten 

on tehty oma prosessi ja 

lomake. 

Tapahtumien sisältö: 

Esimies pitänyt poissaoloista 

keskustelun työntekijän kanssa. 

Täyttivät yhdessä poissaolojen 

seurantalomakkeen. Esimies kertoi 

poissaolokeskustelun pelisäännöt 

työntekijälle. Työntekijä kertoi 

poissaolojen syyn. 

Poissaolokeskusteluraportti 

lähetettiin alueen 

henkilöstöhallintoon. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Henkilön työtehtävää vaihdettiin. 

Työntekijä siirrettiin päivätöihin 

kolmivuorotyöstä, koska yövuorot 

eivät hänelle sopineet.  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki tilanteen haasteellisena siksi, 

ettei halunnut loukata työntekijää 

 

Kausaaliattribuutio: 

Organisaatiomuutos eli joustaviin 

ryhmiin siirtyminen aiheutti sen, 

että aiemmin päivätyötä tehneet 

joutuivat vuorotöihin.  -> 

Vuorotyö ei sopinut ko. henkilölle. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Henkilöstöhallinto ja omat 

esimiehet 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Organisaatiossa käytössä 

varhaisen puuttumisen malli 

 

Prosessi päättynyt: 

Henkilön työtehtävää 

vaihdettiin. Henkilö 

tyytyväinen ko. 

järjestelyyn. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella:  

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

4:4 = 

Organisaatiomuutos: 

Ihmiset osoittavat 

mieltään 

organisaatiomuutosta 

vastaan. 

Tapahtumien sisältö: 

Esimerkkinä: Esimies määrää 

työntekijän käymään talon 

ulkopuolisessa toimipisteessä. 

Työntekijä kieltäytyy ja esimies 

vaatii käymään. Työntekijä soitti 

toiselle kollegalle, joka lupautui 

suorittamaan tehtävän. Esimies 

vaati, että työntekijä itse suorittaa 

työtehtävän. Keskustelu 

esimiehen, esimieskollegan ja 

työntekijän välillä. Esimies 

Prosessi loppuun 

saatettu: työntekijä 

suorittaa hänelle määrätyn 

tehtävän ja antaa 

esimiehelle positiivista 

palautetta tapahtuneesta 

Kontrolli itsellä: 

Esimies aktiivinen toimija 
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uhkasi, että työpäivä päättyy 

siihen, jos ko. työntekijä 

kieltäytyy työtehtävästä. 

Työntekijä kertoo vastustamisen 

syyksi sen, että häntä vituttaa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Keskustelu esimiehen, 

esimieskollegan ja työntekijän 

välillä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Ei aina tunnu kivalta. Samalla 

toivoo, että kaikilla olisi hyvä 

mieli, kun lähdetään töistä. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Organisaatiomuutos, jota 

vastustetaan 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Oman toiminnon vetäjä, viraston 

oma esimieskoulutus, viraston 

tarjoama tuki ko. toimintayksikön 

esimiehille 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset. 

Lisäksi pitäisi tietää mihin 

työkaluun milloinkin tartutaan. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

5:1 = Poissaoloihin 

puuttuminen: 
Esimiestä pyydetty 

pitämään alaisen kanssa 

poissaolokeskustelu 

Tapahtumien sisältö: 

Tuore esimies piti kahden eri 

työntekijän kanssa 

poissaolokeskustelun, josta tehtiin 

muistiot. Esimies toimitti muistiot 

omille esimiehilleen sekä ko. 

työntekijöille.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Esimies toimitti muistiot omille 

esimiehilleen sekä ko. 

työntekijälle.  

Esimies ei tiennyt, miten asiaa on 

keskustelun jälkeen edistetty. 

Esimies ei ollut saanut tietoa 

palaverin jälkeisestä tilanteesta, 

mutta uskoi, että toiseen 

tilanteeseen joudutaan vielä 

puuttumaan. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Keskustelut käyty hyvässä 

hengessä. 

 

Prosessi keskustelujen 

osalta valmis: 

Keskustelut on käyty, 

mutta esimies ei tiennyt, 

miten asiaa on 

keskustelun jälkeen 

edistetty. Uskoi, että 

toiseen tapaukseen 

joudutaan edelleen 

puuttumaan.  

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella:  

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 
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Kausaaliattribuutio: Toisen 

henkilön kohdalla perussairaus ja 

toisen elämäntilanne, jonka 

tarkkoja syitä esimies ei tiennyt. 

 

Poissaoloihin mahdollisesti 

vaikuttavat, mahdollistavat syyt: 

Muutokset työpaikalla saattavat 

herkistää ja altistaa poissaoloihin. 

Ko. Henkilöiden kertomukset 

siitä, että työyhteisön ilmapiiri ja 

muutokset eivät ole poissaolojen 

syynä. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Keskustelut oman esimiehen 

kanssa. 

Saanut muutaman 

raporttimallipohjan siitä, että 

minkälaista se keskustelu pitäisi 

olla. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: yhdenmukainen 

raporttimalli yhdenmukaisine 

kysymyksineen  

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

5:2 = Virkavaatteiden 

käyttöön puuttuminen: 

Esimiestä pyydetty 

pitämään alaisen kanssa 

keskustelu virkavaateiden 

käytöstä ja tekemään siitä 

muistio.  Työntekijä 

edustanut virastoa 

puutteellisessa virka-

asussa. Esimiehen esimies 

oli jo huomauttanut ko. 

työntekijää asiasta.  

Tapahtumien sisältö: 

Tuore esimies kävi keskustelun 

virkavaatteiden käytöstä 

työntekijän kanssa ja teki siitä 

muistion, joka lähetettiin 

esimiehelle ja ko. työtekijälle 

itselleen. Työntekijä kertoi, että 

vaatteet olivat pesussa ja uudet oli 

tilattu. Parin päivän päästä saapui 

laatikko, jossa vaatteet olivat..  

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Esimies toimitti muistion omille 

esimiehilleen sekä ko. 

työntekijälle.  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Työntekijä antoi ymmärrettävät 

selitykset. 

 

Kausaaliattribuutio: Henkilön 

asenne 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Keskustelut oman esimiehen 

kanssa.  Saanut muutaman 

raporttimallipohjan siitä, että 

minkälaista se keskustelu pitäisi 

olla. 

Prosessi valmis: 

keskustelu käyty 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella:  

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 
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Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

yhdenmukainen raporttimalli 

yhdenmukaisine kysymyksineen 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

6:1 = Esimiehen 

puuttuminen työn tekoon:  

Esimies alkoi vaatia, että 

työntekijät tekevät töitä 

Tapahtumien sisältö:  

Työpaikalla totuttu 

toimintamalliin, että töitä tehdään 

vain vähän. Esimies ehdotti 

työntekijöille toimintamalliksi 

sitä, että 12 tunnin työvuorossa 6 

tuntia tehdään töitä ja 6 tuntia 

huilataan. Tämä tarkoitti samalla 

siirtymistä työpisteestä toiseen -> 

Työntekijät suuttuivat ja ottivat 

yhteyttä liittoon varmistaakseen 

voiko näin tehdä. 

Toimintayksikön johdon johdolla 

pidettiin esimiespalaveri, jossa ko. 

esimies kertoi työntekijästä, joka 

ei tehnyt töitä. Palaveriin 

osallistunut toinen esimies kertoi 

ko. työntekijälle, mitä esimies oli 

hänestä kertonut. Ko. työntekijä 

kysyi asiasta hänestä kertoneelta 

esimieheltä.  

Esimiehen omiin 

työaikajärjestelyihin aletaan 

puuttua muiden esimiesten 

toimesta. Alueen luottamusmies 

pyytää palaveriin aiheena 

”esimiehen tapa johtaa”. Ko. 

esimies jäi sairauslomalle. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Esimiespalaveri 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki, että on vaikeata, että tarvitsi 

sanoa työntekijälle, että viitsitkö 

tehdä töitä, kun itse piti työn 

tekemistä itsestään selvänä. Koki, 

ettei voi tehdä esimiestyötä, koska 

esimiehet eivät toimineet samojen 

pelisääntöjen mukaan. Koki 

esimiestyön tekemisen 

mahdottomaksi. Koki, että 

joidenkin esimiesten kaverisuhteet 

työntekijöihin vaikeuttavat 

esimiestyötä. 

Ei halua toimia esimiestehtävissä 

ko. virastossa. Koki, että muutama 

ihminen hämmentää työyhteisöä ja 

että ko. työntekijät ei pärjää 

missään muualla. Ko. työntekijät 

Prosessi päättynyt: 

Muut esimiehet eivät 

vaatineet tekemään töitä. 

Esimies jäi sairauslomalle 

eikä halua toimia enää 

esimiestehtävässä ko. 

virastossa. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella: 

tapahtumien 

kokonaiskontrolli itsen 

ulkopuolella; 

Esimies tuulimyllyjä 

vastaan taistelija (esimies 

koki olevansa yksin 

asiassaan) 
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pitäisi siirtää muualle. 

 

Kausaaliattribuutio: Ko. 

virastoon ei lähtökohtaisesti ole 

hakeutuneet kovin 

työorientoituneet ihmiset; huono 

työmoraali ja ymmärtämättömyys 

arvostaa omaa asemaa + huono 

toimintakulttuuri; 

luottamusmiesten toiminta 

ylläpitää.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Johto on tukenut, mutta mitään 

konkreettista ei ole koettu 

tapahtuneen. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Ei ole välineitä. Ihmisten pitäisi 

tehdä sellaista työtä, joka sopii 

heille. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

7 (ei kokemusta  

erityisestä tilanteesta; ei 

kertomusta) 

   

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

8 = Kuormittunut 

työntekijä: 

Työntekijä oli äskettäin 

palannut vuoden pituiselta 

vuorotteluvapaalta toimien 

asiakaspalvelussa. 

Henkilö koki, että häntä 

kuormitetaan liikaa. 

Katsoi työvuorolistoja 

viikkoja eteenpäin ja totesi 

esimiehelle, että hänen 

täytyy huolehtia siitä, että 

työntekijöitä on tarpeeksi. 

Suuremmat päällikötkään 

eivät voineet auttaa 

resurssiasiassa. 

Tapahtumien sisältö: 

Seuraavan aamun työvuorossa piti 

olla viisi työntekijää töissä. Kaksi 

työntekijää ilmoitti, että ovat 

sairaina. Kolmas työntekijä 

ilmoitti, että on sairas, mutta tulee 

aamulla töihin, jos pystyy. 

Kuormitusta kokenut työntekijä 

halusi tulla aamulla myöhemmin 

töihin. Esimies ei antanut lupaa, 

koska muita työntekijöitä oli 

sairaana. Ko. kuormitusta kokenut 

työntekijä ei tullut työvuoroon 

töihin, vaan jäi sairauslomalle.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Henkilö siirrettiin sairausloman 

jälkeen toisin työtehtäviin. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, 

ettei osannut suhtautua henkilön 

kokemukseen riittävän vakavasti 

ja että olisi jotain pitänyt tehdä 

toisella tavalla. Koki helpotusta, 

kun ko. työntekijä ei toimi enää 

asiakaspalvelussa. Esimies tuntee, 

ettei hänen ja ko. työntekijän 

Prosessi päättynyt: 

Työntekijä jäi pitkälle 

sairauslomalle. Hänet 

siirrettiin toisiin tehtäviin 

pois asiakaspalvelusta 

viraston toimintaprosessin 

mukaisesti. Ko. esimies ei 

pyytänyt ko. työntekijältä 

apuja. 

Kontrolli itsen ulkopuolella: 

Esimies vailla 

vaikutusmahdollisuutta 



220 

 

välille ole jäänyt henkilökohtaista 

kaunaa.  

 

Syy-attribuutin: 

Organisaatiomuutoksessa 

henkilöstöä oli siirretty pois 

asiakaspalvelutehtävistä. 

Työmäärä vastaavasti oli pysynyt 

ennallaan. Joustavien työryhmien 

toiminnasta johtuen 

asiakaspalvelussa toimi aika ajoin 

osaamatonta henkilöstöä, joita ko. 

kuormittunut työntekijä joutui 

opastamaan. Työntekijän 

paineensietokyky. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Esimies ei kysynyt tukea 

organisaatiosta: Esimies ei tiennyt, 

että ko. työntekijä oli jäänyt 

pitkälle sairauslomalle. Esimies 

sai kuulla, että ko. työntekijä on 

siirretty muihin työtehtäviin. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Keskustelut työntekijän 

siirtämisestä toisiin tehtäviin 

esimiehen ja alueen 

henkilöstöpäällikön kanssa, 

työpaikkalääkäri ja 

työsuojeluvaltuutettu. 

 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

9 = Esimiehen päätös olla 

toimimatta:  

Esimies ratkaisi tilanteen 

toisin kuin työntekijä olisi 

halunnut.  

 

Tapahtumien sisältö: 

Työntekijä vaati toimimaan 

rankemman kaavan mukaan 

asiakasta kohtaan, mutta 

esimiehestä ei näyttöä ollut 

riittävästi. Työntekijä suuttui 

tilanteesta alkaen huutaa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Esimies kertoi tapahtuneesta 

omalle esimiehelleen. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Esimiehestä tuntui, että oli 

pikkumaista  puhua edes jotain 

vastaavaa. Ei ollut vihainen ko. 

työntekijälle, eikä halunnut kostaa. 

Ei ole tottunut huutamiseen. Ko. 

työntekijä suuttui usein. Esimies 

ymmärsi myös työntekijän 

näkökulman l. haluun tehdä 

tulosta. Esimies koki tulleensa 

Prosessi osin kesken: 

asiaa ei ole keskusteltu 

loppuun kaikkien 

osapuolten kanssa. 

 

Työntekijä poistui 

suuttuneena tilanteesta. 

Esimies reflektoi 

tilannetta jälkeenpäin. 

Kontrolli itsellä: 

Esimies aktiivinen toimija  
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varovaisemmaksi miettien entistä 

tarkemmin tilannetekijöitä.  
 

Kausaaliattribuutio: 

Työntekijän sopeutumattomuus ja 

turhautuminen, yleinen 

epäluottamus esimiehiä kohtaan. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Esimies kertoi tapahtuneesta 

omalle esimiehelleen. Ei pyytänyt 

apua muualta. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: Keskustelu asiasta 

porukalla mieluimmin kahvin ja 

pullan äärellä. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

10 (ei kokemusta 

erityisestä tilanteesta; ei 

kertomusta) 

   

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

11:1 Huono käytös: 

Esimies oli tiedustellut 

työntekijältä kuulumisia ja 

sai toistavasti 

vastaukseksi, että kaikki 

on perseestä.  

Tapahtumien sisältö: 

Ensin esimies kuunteli aikansa. 

Asiasta pidettiin palaveri 

toimintayksikössä. Tilanne 

muuttui hetkeksi, mutta se 

palautui sitten ennalleen. Esimies 

piti kahdenkeskisen palaverin ko. 

työntekijän kanssa ja vaati, että 

työntekijä konkretisoi asiat, joihin 

hän haluaa muutosta. Työntekijä 

kieltäytyi puhumasta esimiehelle.  

Työntekijä oli mm. haukkunut 

kaikkia esimiehiä.  Esimies 

keskusteli asiasta oman 

esimiehensä/toimintayksikön 

johdon kanssa. Palavereista tehty 

muistiot.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Toimintayksikön johto, esimies ja 

ko. työntekijä pitivät palaverin, 

jossa asiaa käsiteltiin.  

 

Esimiehen tuntemukset: Koki 

turhaksi sen, että työntekijä 

viljelee työpaikalla henkeä, että 

kaikki on perseestä. Esimies koki, 

että työntekijä on varauksellinen 

häntä kohtaan, kun työntekijä 

puhuu jotain esimiehelle. 

 

Kausaaliattribuutio: Työntekijän 

Prosessi kesken:  

Henkilön käytös ei ole 

juurikaan parantunut. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella: 

Esimies aktiivinen toimija 
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huono käytös. Työntekijä itse 

perustellut käytöstään sillä, että 

hän on räjähtävää tyyppiä. 

Organisaatiomuutos oletettavasti 

osasyynä. Esimies oletti, että 

tapahtuneen syynä on aika monta 

asiaa.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Toimintayksikön johdolta hyvä 

tuki. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

Työnohjaus; ryhmäohjausta 

esimiehille, jolla varmistetaan, että 

kaikki vetävät samaa linjaa 

+yksilöohjausta. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

11:2 Esimiehen päätös 

olla toimimatta:  

 Esimies oli tehnyt 

asiakkaaseen liittyvän 

päätöksen, joka ei ollut 

yhden tilanteessa mukana 

olleen työntekijän mielen 

mukainen. 

Tapahtumien sisältö: 

Tilanteeseen kuulumaton 

työntekijä kyseenalaisti esimiehen 

toimintaa tilanteeseen 

liittymättömien työntekijöiden 

keskuudessa.  

Esimies meni ko. työntekijän 

luokse keskustelemaan asiasta, 

mutta ko. henkilö lähti pois 

tilanteesta. Esimies lähti 

työntekijän perään haluten 

keskustella hänen kanssaan. 

Työntekijä ei pystynyt 

perustelemaan toimintaansa muuta 

kuin sillä, että kaikki on paskaa ja 

perseestä. Työntekijällä oli ollut 

vastaavanlaisia ongelmia muiden 

esimiesten kanssa.   

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Esimies oletti, että ko. työntekijän 

kanssa kehityskeskustelun käyvä 

esimies on puhunut työntekijän 

kanssa asiasta. Esimiespalavereja 

ja toimintamallien hiontaa 

paremmaksi. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, 

ettei tiedä mitä sanoa. Koki 

hauskaksi sen, että häntä 

vanhempi ihminen juoksi häntä 

karkuun.  

 

Kausaaliattribuutio: Johtuu 

osittain siitä, ettei tiedetä toisten 

työnkuvaa ja mistä hän kantaa 

vastuuta. 

Prosessi päättynyt: 
Esimies keskusteli 

työntekijän kanssa ja 

ilmoitti tapahtuneesta 

eteenpäin. 

Kontrolli itsellä:  

Esimies aktiivinen toimija 
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Organisaation tuki esimiehelle: 

Ei kysynyt tukea, mutta ilmoitti 

asiasta eteenpäin. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: Esimiespalaverit. 

Toimintamalleja on selkiytetty 

siten, että perusteet pitää täyttyä, 

ennen kuin tiettyihin 

toimenpiteisiin ryhdytään 

asiakkaan kanssa.  

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

12 = Työnjohtokäskyn 

vastustaminen: 

Paikkaan X piti saada 

lisäresurssi. Esimies 

tiedusteli samanaikaisesti 

kolmelta työntekijältä 

työtilannetta. Kahdella oli 

juuri töitä, yhdellä ei. 

Esimies pyysi henkilöä, 

jolla ei ollut töitä, 

menemään paikkaan X. 

Tapahtumien sisältö: Työntekijä 

protestoi esimiehen määräystä. 

Esimies poistui tilanteesta 

puistatellen päätään ja todeten, 

että kyllä on vaikeata taas tänään. 

Työntekijä tuli esimiehen luokse 

hetken päästä kertomaan, että hän 

ei ole kieltäytynyt työtehtävästä ja 

väittäen, että esimies oli sanonut 

hänelle vittu. Esimies kehottaa 

työntekijää menemään paikaan, 

jossa lisäresurssia tarvittiin. 

Työntekijä meni pyydettyyn 

paikkaan. Samana päivänä esimies 

kuuli muilta alkutilanteessa 

olleilta työntekijöitä, että ko. 

työntekijä koki, että häntä oli 

loukattu ja että hän harkitsi 

yhteydenottoa liittoon. Ko. 

henkilö jäi tapahtuman jälkeen 

reilun viikon sairauslomalle. 

Esimies varmisti, että 

alkuperäisessä tilanteessa paikalla 

olleet kaksi muuta työntekijää 

todistavat tilanteen tarvittaessa. 

Esimies ei ole nähnyt ko. 

työntekijää tapahtuman jälkeen.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Esimies kertoi tilanteesta 

ylemmille tahoille. Liiton 

luottamusmies oli lähettänyt 

valikoiduille työntekijöille 

kyselyn, jossa pyydettiin 

kertomaan tilanteista, jossa 

esimies on kohdellut työntekijää 

kaltoin. Liitto pesi kätensä ko. 

kyselystä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Esimiehen verikäyrä nousi 

työntekijän protestoinnista, koska 

työntekijä ei tehnyt töitä 

Prosessi osin kesken:  

Esimies ei ole tavannut 

ko. työntekijää 

tapahtuman jälkeen.  

Työntekijä meni hänelle 

määrättyyn 

työkohteeseen, mutta jäi 

sitten sairauslomalle.  

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella: 

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 



224 

 

kysymishetkellä. Koki tehneensä 

väärin siinä, että oli todennut, että 

kyllä on taas vaikeata tänään. Koki 

tilanteen ei kovin mukavaksi. 

 

Kausaaliattribuutio: Esimies 

arveli, että tilanne saattoi juontua 

siitä, että ko. työntekijä oli ollut 

edellisellä viikolla esimiesten 

puhuttelussa, josta oli tehty 

muistio. Tilanne kertoo 

työpaikalla olevista ristiriidoista ja 

väliportaan esimies toimii 

sanansaattajana, jota ammutaan. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Esimies kertoi tilanteesta 

ylemmille tahoille. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun:  

Tilanteen purku välittömästi yhtä 

porrasta ylemmän esimiehen ja 

mahd. todistajien kanssa. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

13 = Poissaoloihin 

puuttuminen: 

Toimintayksikön johdosta 

tullut poissaololistat ja 

kehotus pitää 

poissaolokeskustelu.  

 

Tapahtumien sisältö: Esimies 

poimi poissaololistasta oman 

työntekijänsä ja piti hänen 

kanssaan poissaolokeskustelun 

saamansa kyselylomakkeen 

pohjalta. Keskustelussa käytiin 

läpi poissaolojen syitä. Esimies 

teki keskustelusta muistion, jonka 

hän lähetti työntekijälle itselleen 

sekä toimintayksikön johdolle. 

Toiminta jatkui entiseen tapaan 

eikä esimies tiennyt, onko ko. 

työntekijälle määrätty 

lääkärintodistuspakkoa 

poissaoloista.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Esimies ei ollut tietoinen tilanteen 

jatkosta. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, 

ettei keskustelu ole vaikuttanut 

hänen ja työntekijän väliseen 

suhteeseen.  

 

Syy-attribuutin: Näkemys, että 

työntekijän poissaolot eivät 

johtuneet ainakaan töistä. 

Työntekijällä oli joku sairaus. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Prosessi osin valmis: 

valmis käydyn 

keskustelun osalta. 

Esimies ei tiennyt 

jatkotoimenpiteistä. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella: 

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 
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Koki toimintayksikön johdosta 

saadun kyselypohjan saaduksi 

tueksi. Ei kokenut, että olisi 

tarvinnut tukea tilanteeseen, mutta 

jos olisi tarvinnut, olisi varmasti 

saanut.  

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: Ei oikeastaan ole 

olemassa. Aiheettomiin 

sairauspoissaoloihin voisi olla 

työkaluna työvuorosuunnittelu, 

jossa työvuoroja pystyy 

ennakoimaan pidemmälle kuin 

kolmen viikon päähän. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

14 = Poissaoloihin 

puuttuminen: 

Työntekijällä oli paljon 

poissaoloja ja mm. 

perjantai ja maanantai 

poissaoloja: poissaoloihin 

puuttuminen 

Tapahtumien sisältö: 

Hallinnosta tuli tieto, että 

työntekijän poissaolojen määrä on 

ylittänyt puuttumiskynnyksen. 

Esimies kävi työntekijän kanssa 

poissaolokeskustelun, kirjasi 

keskustelun kulun ja ilmoitti 

käydystä keskustelusta hallintoon. 

Työntekijä joutui hankkimaan 

lääkärintodistuksen jokaisesta 

poissaolosta. Esimies seuraa 

edelleen työntekijän 

poissaolotilannetta. Esimiehellä ei 

ollut tarkkaa kuvaa siitä onko 

poissaoloja haastatteluhetkellä 

enemmän vai vähemmän. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: 

Asiasta pidettiin 

seurantakeskustelu, jossa oli 

mukana ko. työntekijä ja myös 

muita esimiehiä. 

 

Esimiehen tuntemukset: Esimies 

oletti, ettei keskustelu ollut 

haastateltavallekaan miellyttävä. 

Koki, että keskustelu käytiin 

rakentavassa hengessä. Koki, että 

puuttumiskeinot alkavat olla 

vähissä ja että on hyvä, että vastuu 

asiasta on hallinnolla, koska 

esimies ei osannut toimia ko. 

vaiheessa sielunhoitajana. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Oletettavasti ko. työntekijän 

alkoholin käyttö, johon 

kotiongelmat vaikuttivat. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Prosessi kesken: 
Työntekijä on 

poissaoloseurannassa. 

Työntekijällä on edelleen 

paljon poissaoloja. 

Poissaolot ovat pitkiä 

poissaoloja. 

Kontrolli sekä itsellä että 

itsen ulkopuolella: 

Esimies toimeksiannon 

toteuttaja 
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Ei kokenut, että olisi tarvinnut 

tukea tilanteeseen. 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: Tiivis yhteistyö 

hallinnon kanssa tuen ja tiedon 

saamiseksi, miten vastaavan asian 

kanssa on aikaisemmin toimittu. 

Selkeät askelmerkit miten ko. 

asiassa toimitaan olisivat hyvät. 

 

Johdanto: tarinan alku Tapahtumien kulku Lopputulos Kertojan asema: havaittu 

kontrolli 

 

X:Y = Työpaikkajuhlat: 

Työpaikalla juhlat, jossa 

ihmisiä oli kerääntynyt 

pelaamaan ja katsomaan 

peliä 

Tapahtumien sisältö: 

Esimies kurottautuu ottamaan 

pelikorttia ja samalla henkilö vetää 

hänen altaan tuolin pois. 

Esimies istui paikalleen pudoten 

maahan. Hän löi päänsä. -> Jäi 

noin 3 kk:n sairauslomalle: mm. 

muistinmenetys, päänsäryt, 

tuntemus, ettei tiedä missä on + 

ajokielto, paljon 

lääkärissäkäyntejä ja tutkimuksia, 

yksinhuoltajana palkan 

menettämisen merkitys suuri, 

koulu otti yhteyttä esimiehen 

lapsen oireilusta -> tuli takaisin 

töihin (ei omiin) työkokeilun 

kautta (4 h / pv), 

keskustelutilaisuus, jossa paikalla 

esimiehen esimies ja ko. 

työntekijä: esimies oli tehnyt 

rikosilmoituksen -> pari käyntiä 

sovittelutoimistossa, 

sovittelutoimisto ilmoitti, ettei 

asiassa päästä eteenpäin.  Henkilö 

ei suostunut rahallisen 

korvaukseen. Vantaan poliisin 

väkivaltayksiköstä konstaapeli 

soitti ja kysyi onko esimies aivan 

varma, että vie tätä asiaa 

eteenpäin, koska tapahtunut oli 

niin pikku juttu. Konstaapeli 

lupasi soittaa esimiehelle 

uudelleen, koska esimiehen 

mielestä tapahtunut ei ollut pikku 

juttu. Poliisi ei kuitenkaan ole 

ottanut uudelleen yhteyttä. 

Tammikuussa kirje kotiin 

poliisista, että tutkinta on 

lopetettu. Esimies otti oman 

asianajajan ja kertoo, että tästä on 

tulossa pitkä ja kallis prosessi. 

Kokemus, ettei Ko. henkilö 

tervehdi ko. esimiestä. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Prosessi kesken: esimies 

ottanut oman asianajajan, 

koska sovittelu ei johtanut 

tilanteen ratkaisemiseen. 

Kontrolli itsen ulkopuolella: 

Esimies uhrina 
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Työkokeilu (4 h / pv), 

keskustelutilaisuus, jossa paikalla 

esimiehen esimies ja ko. 

työntekijä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki, ettei itselle olisi tullut 

mieleen tehdä kenellekään 

vastaavaa eikä eritoten 

esimiehelle. Sairaalakäynnit 

raskaita. Riippuvaisuus muista 

ihmisistä. Epätietoisuus ja 

itsesyytökset, huonon omatunnon 

tuntemukset, oman arvon 

kyseenalaistaminen, työpaikan 

menettämisen pelko. Koki, ettei 

ko. henkilö ollut kovin aktiivinen 

asian käsittelyssä. Tuntee, että hän 

on tehnyt ko. henkilölle pahaa, 

kun henkilö ei tervehdi, mikä 

ihmetyttää, kummastuttaa ja 

vihastuttaa esimiestä. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Henkilön toiminta 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Kuntoutuksessa: verkostopalaverit 

(työnantaja, esimiehen esimies ja 

työterveyshuolto), omat esimiehet 

tukivat ja kannustivat 

 

Työkaluja haasteellisten 

tilanteiden käsittelyyn / 

ratkaisuun: 

- 
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Liite 5. Juonitiivistelmät narratiiveista luokittain  

 

JUONITIIVISTELMÄT NARRATIIVEISTA LUOKITTAIN  

(1. Kontrolli itsellä, 2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella, 3. Kontrolli itsen 

ulkopuolella ja 4. Kontrollia ei kenelläkään) 

 
 

1. Kontrolli itsellä:  

1. Esimies aktiivinen toimija 

Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat (3 kertomusta) 

Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat kertomukset (2 kertomusta) 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella:  

1. Esimies aktiivinen toimija 

Työntekijän käyttäytymisestä kertovat tarinat (2 kertomusta) 

2. Esimies toimeksiannon toteuttaja 

Henkilövalintaa koskeva kertomus (1 kertomus) 

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (poissaolot = 4 kertomusta, 

virkavaatetus = 1 kertomus) 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (1 tarina) 

3. Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija 

Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina (1 kertomus) 

 

3. Kontrolli itsen ulkopuolella 

1. Esimies uhrina 

Kiusaamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

Vamman tuottamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

2. Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta 

Työuupumuksesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

4. Kontrollia ei kenelläkään 

1. Esimies avuton sivustakatsoja 

Kukaan ei saa otetta -tarina (1 kertomus) 

 
 

Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

1. Kontrolli itsellä: 

1. Esimies aktiivinen toimija 

 
Organisaatiomuutoksesta kertovat tarinat  (3 kertomusta) 

 

3:2  

Johdanto: tarinan alku  

Henkilö ei toiminut uuden, sovitun toimintamallin tavoitteiden mukaisesti ollen itse sitä 

mieltä, että hän on hoitanut tehtävänsä hyvin. Muiden työntekijöiden muutosvastarinta 

kohdistui ko. henkilön esimieheen. 
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Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö:  

Esimies keskusteli asiasta kehityskeskustelussa.  Henkilölle tehtiin kehityssuunnitelma. 

Henkilön palkkaa alennettiin määräajaksi -> toiminnan seurantaa ja siitä raportointia 

esimiehelle: esimies tiiviimmin toiminnan seuraamiseen mukaan.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Yhdessä työskentelyä: esimies ja alainen loivat toimintamalleja, esim. toiminnan 

suunnittelutyökalun uutta toimintamallia tukemaan. 

Esimies käytti alueen konsultaatiota apuna. 

Sovittu pidettäväksi koko henkilöstölle infotilaisuus muutoksista ko. virastossa. Alueen 

päällikkö ja hallintopäällikkö kertovat muutoksista. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki tilanteen opettavaisena ja haasteellisena sen miten pystyy 

kuvaamaan syntyneen tilanteen ko. ihmiselle.  

 

Kausaaliattribuutio: 

Ihmisillä oli eri näkemyksiä asioiden hoitamistavasta ja siitä mikä on esimiehen tehtävä. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Alueen johto ja oma esimies tukivat antamalla 

konsultaatioapua. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Esimiesverkosto, jonka apuna sähköinen alusta, jonne esimerkkitapauksia ja niiden ratkaisuja 

kerätään ja jota esimiehet voisivat käyttää esimiestyönsä tukena. 

 

Lopputulos 

Prosessi osin kesken: Alainen seurannassa; toimiiko uuden toimintamallin mukaan.  

 

 

4:1    

Johdanto: tarinan alku  

Organisaatiomuutos: toimialueen kattavien ryhmien perustaminen. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Henkilö ei ollut siinä toimipisteessä, johon hänet oli työvuorosuunnittelun mukaan laitettu -> 

esimies soitti hänelle ja käski menemään sovittuun työpisteeseen -> henkilö oli yhteydessä 

liittoon ja uhkasi liiton lakimiehen yhteydenotolla -> esimies kutsui hänet palaveriin soittaen 

itse liittoon.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Asiasta pidettiin välittömästi palaveri, jossa olivat läsnä esimiehen esimies, esimies ja ko. 

henkilö. 

 

Esimiehen tuntemukset: haluaa, että asiat käsitellään heti, ettei itseä jää harmittamaan, 

reflektoi tilannetta. Ei halua pahaa verta/huonoa työilmapiiriä. 

 

Kausaaliattribuutio: Organisaatiomuutos; toimialueen kattavien ryhmien perustaminen. 
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Organisaation tuki esimiehelle: Kokemus, että hänellä on hyvät esimiehet: omat esimiehet 

ja kollegat tukevat. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset.  
 

Lopputulos 

Prosessi loppuun saatettu: asia käsitelty. 

 

 

4:4   

Johdanto: tarinan alku  

Organisaatiomuutos: 

Ihmiset osoittavat mieltään organisaatiomuutosta vastaan. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Esimerkkinä: Esimies määrää työntekijän käymään talon ulkopuolisessa toimipisteessä. 

Työntekijä kieltäytyy ja esimies vaatii käymään. Työntekijä soitti toiselle kollegalle, joka 

lupautui suorittamaan tehtävän. Esimies vaati, että työntekijä itse suorittaa työtehtävän. 

Keskustelu esimiehen, esimieskollegan ja työntekijän välillä. Esimies uhkasi, että työpäivä 

päättyy siihen, jos ko. työntekijä kieltäytyy työtehtävästä. Työntekijä kertoo vastustamisen 

syyksi sen, että häntä vituttaa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: Keskustelu esimiehen, esimieskollegan ja työntekijän välillä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Ei aina tunnu kivalta. Samalla toivoo, että kaikilla olisi hyvä mieli, kun lähdetään töistä. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Organisaatiomuutos, jota vastustetaan. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Oman toiminnon vetäjä, viraston oma esimieskoulutus, viraston tarjoama tuki ko. 

toimintayksikön esimiehille. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset. Lisäksi pitäisi tietää mihin työkaluun milloinkin tartutaan. 

 

Lopputulos  

Prosessi loppuun saatettu: työntekijä suorittaa hänelle määrätyn tehtävän ja antaa 

esimiehelle positiivista palautetta tapahtuneesta. 

 

 

Esimiehen päätöksen kritisointia koskevat kertomukset (2 kertomusta) 

 

9  

Johdanto: tarinan alku  

Esimiehen päätös olla toimimatta:  

Esimies ratkaisi tilanteen toisin kuin työntekijä olisi halunnut.  
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Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Työntekijä vaati toimimaan rankemman kaavan mukaan asiakasta kohtaan, mutta esimiehestä 

ei näyttöä ollut riittävästi. Työntekijä suuttui tilanteesta alkaen huutaa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: Esimies kertoi tapahtuneesta omalle esimiehelleen. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Esimiehestä tuntui, että oli pikkumaista puhua edes jotain vastaavaa. Ei ollut vihainen ko. 

työntekijälle, eikä halunnut kostaa. Ei ole tottunut huutamiseen. Ko. työntekijä suuttui usein. 

Esimies ymmärsi myös työntekijän näkökulman eli haluun tehdä tulosta. Esimies koki 

tulleensa varovaisemmaksi miettien entistä tarkemmin tilannetekijöitä.  

 

Kausaaliattribuutio: 

Työntekijän sopeutumattomuus ja turhautuminen, yleinen epäluottamus esimiehiä kohtaan. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Esimies kertoi tapahtuneesta omalle esimiehelleen. Ei pyytänyt apua muualta. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: Keskustelu asiasta porukalla 

mieluimmin kahvin ja pullan äärellä. 

 

Lopputulos 

Prosessi osin kesken: asiaa ei ole keskusteltu loppuun kaikkien osapuolten kanssa. 

Työntekijä poistui suuttuneena tilanteesta. 

Esimies reflektoi tilannetta jälkeenpäin. 

 

 

11:2  

Johdanto: tarinan alku  

Esimiehen päätös olla toimimatta:  

Esimies oli tehnyt asiakkaaseen liittyvän päätöksen, joka ei ollut yhden tilanteessa mukana 

olleen työntekijän mielen mukainen. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Tilanteeseen kuulumaton työntekijä kyseenalaisti esimiehen toimintaa tilanteeseen 

liittymättömien työntekijöiden keskuudessa.  

Esimies meni ko. työntekijän luokse keskustelemaan asiasta, mutta ko. henkilö lähti pois 

tilanteesta. Esimies lähti työntekijän perään haluten keskustella hänen kanssaan. Työntekijä ei 

pystynyt perustelemaan toimintaansa muuta kuin sillä, että kaikki on paskaa ja perseestä. 

Työntekijällä oli ollut vastaavanlaisia ongelmia muiden esimiesten kanssa.   

 

Toimenpiteet työpaikalla: Esimies oletti, että ko. työntekijän kanssa kehityskeskustelun 

käyvä esimies on puhunut työntekijän kanssa asiasta. Esimiespalavereja ja toimintamallien 

hiontaa paremmaksi. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, ettei tiedä mitä sanoa. Koki hauskaksi sen, että häntä 

vanhempi ihminen juoksi häntä karkuun.  
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Kausaaliattribuutio: Johtuu osittain siitä, ettei tiedetä toisten työnkuvaa ja mistä hän kantaa 

vastuuta. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Ei kysynyt tukea, mutta ilmoitti asiasta eteenpäin. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: Esimiespalaverit. 

Toimintamalleja on selkiytetty siten, että perusteet pitää täyttyä, ennen kuin tiettyihin 

toimenpiteisiin ryhdytään asiakkaan kanssa.  

 

Lopputulos 

Prosessi päättynyt: Esimies keskusteli työntekijän kanssa ja ilmoitti tapahtuneesta eteenpäin. 

 

 
 

Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella: 

1. Esimies aktiivinen toimija 
 

Työntekijän käyttäytymisestä kertovat tarinat  (2 kertomusta) 

 

4:2  

Johdanto: tarinan alku  

Työvuoron siirtäminen: Työpaikalla oli pippalot ja esimies oli omassa huoneessaan. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Humalainen työntekijä pyytää esimieheltä työvuoron alkamisen siirtoa aamu seitsemästä 

päivään klo 12. Esimies ei suostunut siirtoon resurssisyihin viitaten, jolloin työntekijä haukkui 

esimiestä. Kun vuoro vaihtui, ko. vuoroesimies antoi luvan työvuoron alkamisen siirtoon.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:   

Ko. esimies kertoi tapahtuneesta toisenlaisen linjauksen tehneelle esimiehelle. Asiaa ei 

oletettavasti silloin käsitelty, mutta sen jälkeen tehtiin linjaus, ettei kukaan esimies anna 

vapaa-ajalla em. lupia: yhtenäiset toimintatavat etsimistyössä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Ei ymmärrä sitä, että työntekijät yrittää vedättää. Haluaisi itse olla enemmän kentällä, jotta 

näkisi miten henkilöt tekevät työnsä. Kokee, että nyt johtaa pitkälti toimistosta käsin. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Ihmiset vastustavat organisaatiomuutosta osoittaen mieltään. Kokemus, että ihmiset menevät 

sieltä mistä aita on matalin. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Yhteisten pelisääntöjen luominen ja jalkauttaminen mm. kehityskeskustelujen avulla: 

toimintayksikön johto antoi tukea. 
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Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 
Yhteiset pelisäännöt ja kokoukset. Lisäksi pitäisi tietää mihin työkaluun milloinkin tartutaan. 

 

Lopputulos 

Prosessi päättynyt: henkilö sai luvan toiselta esimieheltä tulla aamulla töihin myöhemmin. 

 

 

11:1  

Johdanto: tarinan alku  

Huono käytös: 

Esimies oli tiedustellut työntekijältä kuulumisia ja sai toistavasti vastaukseksi, että kaikki on 

perseestä. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Ensin esimies kuunteli aikansa. Asiasta pidettiin palaveri toimintayksikössä. Tilanne muuttui 

hetkeksi, mutta se palautui sitten ennalleen. Esimies piti kahdenkeskisen palaverin ko. 

työntekijän kanssa ja vaati, että työntekijä konkretisoi asiat, joihin hän haluaa muutosta. 

Työntekijä kieltäytyi puhumasta esimiehelle.  Työntekijä oli mm. haukkunut kaikkia 

esimiehiä.  Esimies keskusteli asiasta oman esimiehensä/toimintayksikön johdon kanssa. 

Palavereista tehty muistiot.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: Toimintayksikön johto, esimies ja ko. työntekijä pitivät palaverin, 

jossa asiaa käsiteltiin.  

 

Esimiehen tuntemukset: Koki turhaksi sen, että työntekijä viljelee työpaikalla henkeä, että 

kaikki on perseestä. Esimies koki, että työntekijä on varauksellinen häntä kohtaan, kun 

työntekijä puhuu jotain esimiehelle. 

 

Kausaaliattribuutio: Työntekijän huono käytös. Työntekijä itse perustellut käytöstään sillä, 

että hän on räjähtävää tyyppiä. Organisaatiomuutos oletettavasti osasyynä. Esimies oletti, että 

tapahtuneen syynä on aika monta asiaa.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: Toimintayksikön johdolta hyvä tuki. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Työnohjaus; ryhmäohjausta esimiehille, jolla varmistetaan, että kaikki vetävät samaa linjaa 

sekä lisäksi yksilöohjausta. 

 

Lopputulos 

Prosessi kesken:  

Välitön tilanne oli käsitelty, mutta sen vaikutuksista ei ollut haastatteluhetkellä vielä tietoa.   
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Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella: 

2. Esimies toimeksiannon toteuttaja (organisaatiomuutoksen tai muun 

toimeksiannon toteuttaja) 
 

Henkilövalintaa koskeva kertomus (1 kertomus) 

 

3:1  

Johdanto: tarinan alku  

Henkilövalinta esimiestehtävään: Organisaatiomuutos eli joustaviin työryhmiin siirtyminen 

oli johdon strateginen päätös. Toiminta organisoitiin uudelleen ja perustettiin erillinen 

operatiivinen toiminto, jonka esimiestehtävät laitettiin viraston sisäiseen hakuun. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Jotkut henkilöt menettivät tässä muutoksessa esimiesasemansa. 

Ei-valitut esimiehet kaipasivat perusteluja tehdyille valinnoille.  Yksi henkilö valitti tehdystä 

valinnasta alueen hallintoon, koska hänellä oli etukäteistietoa siitä, että häntä ei tulla 

valitsemaan. Tieto ei haastateltavan mielestä pitänyt paikkaansa. -> Luottamusmiesten ja 

valinnan tehneiden kanssa varmistettiin, ettei muotovirhettä ollut tapahtunut. Ko. valitsematta 

jäänyt henkilö jatkoi valittamista eri instansseihin mm. työsuojelupiiriin.  

Toimintayksikön johto, alueen henkilöstöpäällikkö ja järjestön lakimies kävivät tilanteen läpi 

ja järjestön lakimies oli kertonut, että asiasta tehdään rikosilmoitus siinä tapauksessa, jos 

kyseinen henkilö ei tule valituksi tulevissa valinnoissa esimiestehtävään. Rikosilmoitus ei 

ollut konkretisoitunut haastatteluajankohtana. 

Pettymyksen tunteet kohdistuvat esimiehiin. Valituksi tulleiden eteenkin uusien esimiesten 

haasteena saada työntekijöiden luottamus ko. tilanteessa.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Ko. toimintoon valitsematta jääneille esimieshakijoille järjestettiin kollektiivinen keskustelu- 

ja infotilaisuus, johon valituksen tehnyt henkilö ei osallistunut.  

Operatiivisen keskuksen esimiehen roolia tuli vahvistaa -> säännölliset kokoukset, johon 

jatkossa mukaan tulevat myös vastuuhenkilöt, joilla ei ole esimiesroolia. Vastuuhenkilön 

roolia selvennetään. Palautteen antoa korostetaan: kannustaminen hyvän työsuorituksen 

huomioimiseen. 

Ko. henkilölle tukiverkoston rakentamisen, jotta hän voi tuoda esille omia tuntemuksiaan. 

 

Esimiehen tuntemukset: koki tilanteen haastavaksi ja harmittavaksi, piti prosessia 

kummallisena. Oli huolestunut siitä miten ko. henkilön toiminta vaikuttaa muualle 

työympäristöön. 

 

Kausaaliattribuutio: Ko. valitsematta jääneen henkilön pettymykset ja kokemus kasvojen 

menettämisestä sekä kyvyttömyys käsitellä asiaa.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Alueen johto ja henkilöstöpäällikkö, viraston työsuojeluorganisaatio mukaan lukien 

työterveyshuollon omalääkäri.  
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Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Muutoshallinnan tuki-työkaluksi ko. tapaus haasteellisten esimiestilanteiden mallitapaukseksi, 

miten asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. 

 

Lopputulos 

Prosessi kesken: esimies ei tiennyt varmasti oliko rikossyytettä nostettu. 

Ko. valitsematta jäänyt henkilö tyytymätön ratkaisuun ja jatkoi valittamista eri instansseihin 

mm. työsuojelupiiriin. 

Ko. henkilö ei osallistu yhteisiin kokouksiin, joissa muutoksesta keskustellaan. 

 

  

Työntekijän toimintaan puuttumisesta kertovat tarinat (poissaolot = 4 kertomusta, 

virkavaatetus = 1 kertomus) 

 

4:3  

Johdanto: tarinan alku 

Poissaoloihin puuttuminen: Virasto alkanut kiinnittää huomiota työntekijöiden 

sairauspoissaoloihin. Poissaoloseurantaa varten on tehty oma prosessi ja lomake. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Esimies pitänyt poissaoloista keskustelun työntekijän kanssa. Täyttivät yhdessä poissaolojen 

seurantalomakkeen. Esimies kertoi poissaolokeskustelun pelisäännöt työntekijälle. Työntekijä 

kertoi poissaolojen syyn. Poissaolokeskusteluraportti lähetettiin alueen henkilöstöhallintoon. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Henkilön työtehtävää vaihdettiin. Työntekijä siirrettiin päivätöihin kolmivuorotyöstä, koska 

yövuorot eivät hänelle sopineet.  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki tilanteen haasteellisena siksi, ettei halunnut loukata työntekijää. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Organisaatiomuutos eli joustaviin ryhmiin siirtyminen aiheutti sen, että aiemmin päivätyötä 

tehneet joutuivat vuorotöihin.  -> Vuorotyö ei sopinut ko. henkilölle. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Henkilöstöhallinto ja omat esimiehet. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Organisaatiossa käytössä varhaisen puuttumisen malli. 

 

Lopputulos 

Prosessi päättynyt: Henkilön työtehtävää vaihdettiin. Henkilö tyytyväinen ko. järjestelyyn. 

 

 

5:1  

Johdanto: tarinan alku  

Poissaoloihin puuttuminen: Esimiestä pyydetty pitämään alaisen kanssa 

poissaolokeskustelu. 
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Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Tuore esimies piti kahden eri työntekijän kanssa poissaolokeskustelun, josta tehtiin muistiot. 

Esimies toimitti muistiot omille esimiehilleen sekä ko. työntekijöille.  

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Esimies toimitti muistiot omille esimiehilleen sekä ko. työntekijälle.  

Esimies ei tiennyt, miten asiaa on keskustelun jälkeen edistetty. Esimies ei ollut saanut tietoa 

palaverin jälkeisestä tilanteesta, mutta uskoi, että toiseen tilanteeseen joudutaan vielä 

puuttumaan. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Keskustelut käyty hyvässä hengessä. 

 

Kausaaliattribuutio: Toisen henkilön kohdalla perussairaus ja toisen elämäntilanne, jonka 

tarkkoja syitä esimies ei tiennyt. 

 

Poissaoloihin mahdollisesti vaikuttavat, mahdollistavat syyt: 

Muutokset työpaikalla saattavat herkistää ja altistaa poissaoloihin. 

Ko. henkilöiden kertomukset siitä, että työyhteisön ilmapiiri ja muutokset eivät ole 

poissaolojen syynä. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Keskustelut oman esimiehen kanssa. 

Saanut muutaman raporttimallipohjan siitä, että minkälaista se keskustelu pitäisi olla. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: yhdenmukainen raporttimalli 

yhdenmukaisine kysymyksineen. 

 

Lopputulos 

Prosessi keskustelujen osalta valmis: 

Keskustelut on käyty, mutta esimies ei tiennyt, miten asiaa on keskustelun jälkeen edistetty. 

Uskoi, että toiseen tapaukseen joudutaan edelleen puuttumaan. 

 

 

13 

Johdanto: tarinan alku  

Poissaoloihin puuttuminen: 

Toimintayksikön johdosta tullut poissaololistat ja kehotus pitää poissaolokeskustelu.  

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: Esimies poimi poissaololistasta oman työntekijänsä ja piti hänen 

kanssaan poissaolokeskustelun saamansa kyselylomakkeen pohjalta. Keskustelussa käytiin 

läpi poissaolojen syitä. Esimies teki keskustelusta muistion, jonka hän lähetti työntekijälle 

itselleen sekä toimintayksikön johdolle. Toiminta jatkui entiseen tapaan eikä esimies tiennyt, 

onko ko. työntekijälle määrätty lääkärintodistuspakkoa poissaoloista.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: Esimies ei ollut tietoinen tilanteen jatkosta. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, ettei keskustelu ole vaikuttanut hänen ja työntekijän väliseen 
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suhteeseen.  

 

Kausaaliattribuutio: Näkemys, että työntekijän poissaolot eivät johtuneet ainakaan töistä. 

Työntekijällä oli joku sairaus. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Koki toimintayksikön johdosta saadun kyselypohjan 

saaduksi tueksi. Ei kokenut, että olisi tarvinnut tukea tilanteeseen, mutta jos olisi tarvinnut, 

olisi varmasti saanut.  

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: Ei oikeastaan ole olemassa. 

Aiheettomiin sairauspoissaoloihin voisi olla työkaluna työvuorosuunnittelu, jossa työvuoroja pystyy 

ennakoimaan pidemmälle kuin kolmen viikon päähän. 

 

Lopputulos 

Prosessi osin valmis: 

valmis käydyn keskustelun osalta. Esimies ei tiennyt jatkotoimenpiteistä. 

 

 

14 

Johdanto: tarinan alku 

Poissaoloihin puuttuminen: 

Työntekijällä oli paljon poissaoloja ja mm. perjantai ja maanantai poissaoloja: poissaoloihin 

puuttuminen. 

  

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Hallinnosta tuli tieto, että työntekijän poissaolojen määrä on ylittänyt puuttumiskynnyksen. 

Esimies kävi työntekijän kanssa poissaolokeskustelun, kirjasi keskustelun kulun ja ilmoitti 

käydystä keskustelusta hallintoon. Työntekijä joutui hankkimaan lääkärintodistuksen 

jokaisesta poissaolosta. Esimies seuraa edelleen työntekijän poissaolotilannetta. Esimiehellä 

ei ollut tarkkaa kuvaa siitä onko poissaoloja haastatteluhetkellä enemmän vai vähemmän. 

 

Toimenpiteet työpaikalla: Asiasta pidettiin seurantakeskustelu, jossa oli mukana ko. 

työntekijä ja myös muita esimiehiä. 

 

Esimiehen tuntemukset: Esimies oletti, ettei keskustelu ollut haastateltavallekaan 

miellyttävä. Koki, että keskustelu käytiin rakentavassa hengessä. Koki, että puuttumiskeinot 

alkavat olla vähissä ja että on hyvä, että vastuu asiasta on hallinnolla, koska esimies ei 

osannut toimia ko. vaiheessa sielunhoitajana. 

 

Kausaaliattribuutio: Oletettavasti ko. työntekijän alkoholin käyttö, johon kotiongelmat 

vaikuttivat. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Ei kokenut, että olisi tarvinnut tukea tilanteeseen. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: Tiivis yhteistyö hallinnon 

kanssa tuen ja tiedon saamiseksi, miten vastaavan asian kanssa on aikaisemmin toimittu. 

Selkeät askelmerkit miten ko. asiassa toimitaan olisivat hyvät. 
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Lopputulos 

Prosessi kesken: Työntekijä on poissaoloseurannassa. 

Työntekijällä on edelleen paljon poissaoloja. Poissaolot ovat pitkiä poissaoloja. 

 

 

5:2 

Johdanto: tarinan alku 

Virkavaatteiden käyttöön puuttuminen: Esimiestä pyydetty pitämään alaisen kanssa 

keskustelu virkavaatteiden käytöstä ja tekemään siitä muistio.  Työntekijä edustanut virastoa 

puutteellisessa virka-asussa. Esimiehen esimies oli jo huomauttanut ko. työntekijää asiasta.   

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Tuore esimies kävi keskustelun virkavaatteiden käytöstä työntekijän kanssa ja teki siitä 

muistion, joka lähetettiin esimiehelle ja ko. työtekijälle itselleen. Työntekijä kertoi, että 

vaatteet olivat pesussa ja uudet oli tilattu. Parin päivän päästä saapui laatikko, jossa vaatteet 

olivat.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: Esimies toimitti muistion omille esimiehilleen sekä ko. 

työntekijälle.  

 

Esimiehen tuntemukset: Työntekijä antoi ymmärrettävät selitykset. 

 

Kausaaliattribuutio: Henkilön asenne. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Keskustelut oman esimiehen kanssa.  Saanut muutaman 

raporttimallipohjan siitä, minkälaista se keskustelu pitäisi olla. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

yhdenmukainen raporttimalli yhdenmukaisine kysymyksineen. 

 

Lopputulos 

Prosessi valmis: keskustelu käyty. 

 

 

 

Työnjohtokäskyn vastustamisesta kertova tarina (1 tarina) 

 

12  

Johdanto: tarinan alku  

Työnjohtokäskyn vastustaminen: 

Paikkaan X piti saada lisäresurssi. Esimies tiedusteli samanaikaisesti kolmelta työntekijältä 

työtilannetta. Kahdella oli juuri töitä, yhdellä ei. Esimies pyysi henkilöä, jolla ei ollut töitä, 

menemään paikkaan X. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: Työntekijä protestoi esimiehen määräystä. Esimies poistui tilanteesta 

puistatellen päätään ja todeten, että kyllä on vaikeata taas tänään. Työntekijä tuli esimiehen 

luokse hetken päästä kertomaan, että hän ei ole kieltäytynyt työtehtävästä ja väittäen, että 

esimies oli sanonut hänelle vittu. Esimies kehottaa työntekijää menemään paikaan, jossa 
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lisäresurssia tarvittiin. Työntekijä meni pyydettyyn paikkaan. Samana päivänä esimies kuuli 

muilta alkutilanteessa olleilta työntekijöitä, että ko. työntekijä koki, että häntä oli loukattu ja 

että hän harkitsi yhteydenottoa liittoon. Ko. henkilö jäi tapahtuman jälkeen reilun viikon 

sairauslomalle. Esimies varmisti, että alkuperäisessä tilanteessa paikalla olleet kaksi muuta 

työntekijää todistavat tilanteen tarvittaessa. Esimies ei ole nähnyt ko. työntekijää tapahtuman 

jälkeen.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: Esimies kertoi tilanteesta ylemmille tahoille. Liiton 

luottamusmies oli lähettänyt valikoiduille työntekijöille kyselyn, jossa pyydettiin kertomaan 

tilanteista, jossa esimies on kohdellut työntekijää kaltoin. Liitto pesi kätensä ko. kyselystä. 

 

Esimiehen tuntemukset: Esimiehen verenpaine nousi työntekijän protestoinnista, koska 

työntekijä ei tehnyt töitä kysymishetkellä. Koki tehneensä väärin siinä, että oli todennut, että 

kyllä on taas vaikeata tänään. Koki tilanteen ei kovin mukavaksi. 

 

Kausaaliattribuutio: Esimies arveli, että tilanne saattoi juontua siitä, että ko. työntekijä oli 

ollut edellisellä viikolla esimiesten puhuttelussa, josta oli tehty muistio. Tilanne kertoo 

työpaikalla olevista ristiriidoista ja väliportaan esimies toimii sanansaattajana, jota ammutaan. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Esimies kertoi tilanteesta ylemmille tahoille. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun:  

Tilanteen purku välittömästi yhtä porrasta ylemmän esimiehen ja mahdollisten todistajien 

kanssa. 

 

Lopputulos 

Prosessi osin kesken:  

Esimies ei ole tavannut ko. työntekijää tapahtuman jälkeen.  

Työntekijä meni hänelle määrättyyn työkohteeseen, mutta jäi sitten sairauslomalle. 

 

 

Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

2. Kontrolli sekä itsellä että itsen ulkopuolella: 

3. Esimies tuulimyllyjä vastaan taistelija 
 

Epäyhtenäisestä johtamisketjusta kertova tarina (1 kertomus) 

 

6:1  

Johdanto: tarinan alku  

Esimies alkoi vaatia, että työntekijät tekevät töitä. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö:  

Työpaikalla totuttu toimintamalliin, että töitä tehdään vain vähän. Esimies ehdotti 

työntekijöille toimintamalliksi sitä, että 12 tunnin työvuorossa 6 tuntia tehdään töitä ja 6 tuntia 

huilataan. Tämä tarkoitti samalla siirtymistä työpisteestä toiseen -> Työntekijät suuttuivat ja 

ottivat yhteyttä liittoon varmistaakseen voiko näin tehdä. 

Toimintayksikön johdon johdolla pidettiin esimiespalaveri, jossa ko. esimies kertoi 

työntekijästä, joka ei tehnyt töitä. Palaveriin osallistunut toinen esimies kertoi ko. 
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työntekijälle, mitä esimies oli hänestä kertonut. Ko. työntekijä kysyi asiasta hänestä 

kertoneelta esimieheltä.  

Esimiehen omiin työaikajärjestelyihin aletaan puuttua muiden esimiesten toimesta. Alueen 

luottamusmies pyytää palaveriin aiheena ”esimiehen tapa johtaa”. Ko. esimies jäi 

sairauslomalle. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Esimiespalaveri. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki, että on vaikeata, että tarvitsi sanoa työntekijälle, että viitsitkö tehdä töitä, kun itse piti 

työn tekemistä itsestään selvänä. Koki, ettei voi tehdä esimiestyötä, koska esimiehet eivät 

toimineet samojen pelisääntöjen mukaan. Koki esimiestyön tekemisen mahdottomaksi. Koki, 

että joidenkin esimiesten kaverisuhteet työntekijöihin vaikeuttavat esimiestyötä. 

Ei halua toimia esimiestehtävissä ko. virastossa. Koki, että muutama ihminen hämmentää 

työyhteisöä ja että ko. työntekijät ei pärjää missään muualla. Ko. työntekijät pitäisi siirtää 

muualle. 

 

Kausaaliattribuutio: Ko. virastoon ei lähtökohtaisesti ole hakeutunut kovin 

työorientoituneita ihmisiä; huono työmoraali ja ymmärtämättömyys arvostaa omaa asemaa 

sekä huono toimintakulttuuri, mitä luottamusmiesten toiminta ylläpitää.  

 

Organisaation tuki esimiehelle: Johto on tukenut, mutta mitään konkreettista ei ole koettu 

tapahtuneen. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Ei ole välineitä. Ihmisten pitäisi tehdä sellaista työtä, joka sopii heille. 

 

Lopputulos 

Prosessi päättynyt: 

Muut esimiehet eivät vaatineet tekemään töitä. Esimies jäi sairauslomalle eikä halua toimia 

enää esimiestehtävässä ko. virastossa. 

 

 

Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

3. Kontrolli itsen ulkopuolella 

1. Esimies uhrina 
 

Kiusaamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

1  

Johdanto: tarinan alku  

Työntekijä käytti organisaation toimintaprosessia väärin omaksi edukseen. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Työntekijäkollega ilmoitti väärinkäytöksestä esimiehelle -> Esimies puuttui asiaan -> henkilö 

kielsi aluksi tapahtuman, mutta sitten tunnusti 

 -> ko. ihminen ja pari muuta kokivat, että esimiehen yleinen toiminta on väärin  
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-> liittoutuminen esimiestä vastaan esimiehen selän takana: adressi esimiestä vastaan  

-> asia liiton käsiteltäväksi 

-> liiton puheenjohtaja haukkui esimiehen ja uhkaili häntä sekä 

 vei asian yhteistoimintakäsittelyyn. Esimies oli saman liiton jäsen. Esimiehen esimies, piirin 

päällikkö ja hallinto suuttuivat liiton toimintatavasta. 

 

Toimenpiteet työpaikalla 

Asiaa käsiteltiin henkilöstön kanssa jälkeenpäin: adressiin kerrottiin kirjoitetun nimi, koska 

koettiin painetta kuulua ryhmään ja piti valita puoli. 

 

Esimiehen tuntemukset: otti tilanteen raskaasti. Koki työntekijän toiminnan törkeäksi. Koki, 

että liitto kiusaa mustamaalaamalla selän takana.  

 

Kausaaliattribuutio: 

Ko. työntekijä sai muut mukaan valitukseen vetäytyen myöhemmin itse valituksesta. 

 

Tilanteen mahdollistavat syyt (Malle 2006): selityksiä miksi muut ihmiset lähtivät mukaan:  

 

Liian hyvin asiat töissä tai liian huonosti asiat kotona, mikä heijastuu työhön. 

 

Muutokset aiheuttavat sen, että työntekijöiden mukavuusaluetta häiritään. 

 

Henkilökohtaiset pettymykset, kun ei saanut esimiesvirkaa muutoksessa. 

 

Liitot eivät tiedä missä mennään. 

 

Esimiehen kommunikaatio ehkä liian tiukkaa, suoraa ja käskevää. 

 

Organisaation tuki: 

Sai kysymättä apua ylemmiltä esimiestasoilta. 

 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Pelisääntökokoukset, työhyvinvointiluennot, työkierto, pelisäännöt liittojen toimintaan ja 

organisaation ja liittojen väliseen yhteistyöhön.   

 

Lopputulos 

Ko. liiton puheenjohtaja eläköityi. 

 

Prosessi osin kesken: 

Tapaus käsitelty, mutta prosessi siltä osin kesken, että vastaavan toiminnan koetaan jatkuvan 

liittojen taholta. Liittojen toiminta koetaan kohdistuvan esimiehiin, jotka vievät muutosta 

eteenpäin. 

 

 

Vamman tuottamisesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

X:Y  

Johdanto: tarinan alku  

Työpaikalla juhlat, jossa ihmisiä oli kerääntynyt pelaamaan ja katsomaan peliä. 
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Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Esimies kurottautuu ottamaan pelikorttia ja samalla henkilö vetää hänen altaan tuolin pois. 

Esimies istui paikalleen pudoten maahan. Hän löi päänsä. -> Jäi noin 3 kk:n sairauslomalle: 

mm. muistinmenetys, päänsäryt, tuntemus, ettei tiedä missä on + ajokielto, paljon 

lääkärissäkäyntejä ja tutkimuksia, yksinhuoltajana palkan menettämisen merkitys suuri, koulu 

otti yhteyttä esimiehen lapsen oireilusta -> tuli takaisin töihin (ei omiin) työkokeilun kautta (4 

h / pv), keskustelutilaisuus, jossa paikalla esimiehen esimies ja ko. työntekijä: esimies oli 

tehnyt rikosilmoituksen -> pari käyntiä sovittelutoimistossa, sovittelutoimisto ilmoitti, ettei 

asiassa päästä eteenpäin.  Henkilö ei suostunut rahallisen korvaukseen. Vantaan poliisin 

väkivaltayksiköstä konstaapeli soitti ja kysyi onko esimies aivan varma, että vie tätä asiaa 

eteenpäin, koska tapahtunut oli niin pikku juttu. Konstaapeli lupasi soittaa esimiehelle 

uudelleen, koska esimiehen mielestä tapahtunut ei ollut pikku juttu. Poliisi ei kuitenkaan ole 

ottanut uudelleen yhteyttä. Tammikuussa kirje kotiin poliisista, että tutkinta on lopetettu. 

Esimies otti oman asianajajan ja kertoo, että tästä on tulossa pitkä ja kallis prosessi. Kokemus, 

ettei Ko. henkilö tervehdi ko. esimiestä. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Työkokeilu (4 h / pv), keskustelutilaisuus, jossa paikalla esimiehen esimies ja ko. työntekijä. 

 

Esimiehen tuntemukset: 

Koki, ettei itselle olisi tullut mieleen tehdä kenellekään vastaavaa eikä eritoten esimiehelle. 

Sairaalakäynnit raskaita. Riippuvaisuus muista ihmisistä. Epätietoisuus ja itsesyytökset, 

huonon omatunnon tuntemukset, oman arvon kyseenalaistaminen, työpaikan menettämisen 

pelko. Koki, ettei ko. henkilö ollut kovin aktiivinen asian käsittelyssä. Tuntee, että hän on 

tehnyt ko. henkilölle pahaa, kun henkilö ei tervehdi, mikä ihmetyttää, kummastuttaa ja 

vihastuttaa esimiestä. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Henkilön toiminta. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Kuntoutuksessa: verkostopalaverit (työnantaja, esimiehen esimies ja työterveyshuolto), omat 

esimiehet tukivat ja kannustivat. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

- 

Lopputulos 

Prosessi kesken: esimies ottanut oman asianajajan, koska sovittelu ei johtanut tilanteen 

ratkaisemiseen. 
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Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

3. Kontrolli itsen ulkopuolella 

2. Esimies vailla vaikutusmahdollisuutta 
 

Työuupumuksesta kertova tarina (1 kertomus) 

 

8 

Johdanto: tarinan alku  

Työntekijä oli äskettäin palannut vuoden pituiselta vuorotteluvapaalta toimien 

asiakaspalvelussa. Henkilö koki, että häntä kuormitetaan liikaa. Katsoi työvuorolistoja 

viikkoja eteenpäin ja totesi esimiehelle, että hänen täytyy huolehtia siitä, että työntekijöitä on 

tarpeeksi. Suuremmat päällikötkään eivät voineet auttaa resurssiasiassa. 

 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Seuraavan aamun työvuorossa piti olla viisi työntekijää töissä. Kaksi työntekijää ilmoitti, että 

ovat sairaina. Kolmas työntekijä ilmoitti, että on sairas, mutta tulee aamulla töihin, jos pystyy. 

Kuormitusta kokenut työntekijä halusi tulla aamulla myöhemmin töihin. Esimies ei antanut 

lupaa, koska muita työntekijöitä oli sairaana. Ko. kuormitusta kokenut työntekijä ei tullut 

työvuoroon töihin, vaan jäi sairauslomalle.  

 

Toimenpiteet työpaikalla: Henkilö siirrettiin sairausloman jälkeen toisin työtehtäviin. 

 

Esimiehen tuntemukset: Koki, ettei osannut suhtautua henkilön kokemukseen riittävän 

vakavasti ja että olisi jotain pitänyt tehdä toisella tavalla. Koki helpotusta, kun ko. työntekijä 

ei toimi enää asiakaspalvelussa. Esimies tuntee, ettei hänen ja ko. työntekijän välille ole 

jäänyt henkilökohtaista kaunaa.  

 

Kausaaliattribuutio: Organisaatiomuutoksessa henkilöstöä oli siirretty pois 

asiakaspalvelutehtävistä. Työmäärä vastaavasti oli pysynyt ennallaan. Joustavien työryhmien 

toiminnasta johtuen asiakaspalvelussa toimi aika ajoin osaamatonta henkilöstöä, joita ko. 

kuormittunut työntekijä joutui opastamaan. Työntekijän paineensietokyky. 

 

Organisaation tuki esimiehelle: Esimies ei kysynyt tukea organisaatiosta: Esimies ei tiennyt, 

että ko. työntekijä oli jäänyt pitkälle sairauslomalle. Esimies sai kuulla, että ko. työntekijä on 

siirretty muihin työtehtäviin. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Keskustelut työntekijän siirtämisestä toisiin tehtäviin esimiehen ja alueen henkilöstöpäällikön 

kanssa, työpaikkalääkäri ja työsuojeluvaltuutettu. 

 

Lopputulos 

Prosessi päättynyt: 

Työntekijä jäi pitkälle sairauslomalle. Hänet siirrettiin toisiin tehtäviin pois asiakaspalvelusta 

viraston toimintaprosessin mukaisesti. Ko. esimies ei pyytänyt ko. työntekijältä apuja. 
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Kertojan asema: havaittu kontrolli 

 

4. Kontrollia ei kenelläkään 

1. Esimies avuton sivustakatsoja 
 

Kukaan ei saa otetta -tarina (1 kertomus) 

 

2 =  

Johdanto: tarinan alku  

Henkilö rekrytoitiin toimintayksikköön.  
 

Tapahtumien kulku 

Tapahtumien sisältö: 

Henkilö rakensi bunkkerimaisen työtilansa ja omasta mielestään osasi kaiken. Luki Helsingin 

Sanomia kieltäytyen työtehtävästä.  Eli minuuttiaikataulun mukaan eikä suostunut 

palavereihin, jotka menivät työajan ulkopuolelle. Kirjoitti luottamusmiehelle perättömiä 

asioita. 

Osoittautui, ettei hän pysty toimimaan muiden kanssa. 

 

Toimenpiteet työpaikalla:  

Kaikkia on kokeiltu, mutta mikään ei käy: terveystalolla palaveri, jossa henkilöstöpäällikkö 

oli mukana. Esimiehen mielestä kaikki oli samaa mieltä, että henkilö oli aivan mahdoton.  

 

Esimiehen tuntemukset: 

Esimies koki ko. henkilön raivostuttavaksi ja koomiseksi tyypiksi, johon ei saanut 

minkäänlaista otetta. Toivoo, että ko. henkilö ei tule ikinä takaisin. Avuttomuuden 

kokemuksia; kokemus, että ko. tilanteeseen ei ole olemassa mitään työkalua. 

 

Kausaaliattribuutio: 

Sairas ihminen, joka elää minuuttiaikataulun mukaan. Mahdoton ihminen, johon kukaan ei 

saanut minkäänlaista otetta. 
 

Organisaation tuki esimiehelle: 

Kukaan ei saanut mitään otetta, ei toimintayksilön silloinen päällikkö eikä alueen 

henkilöstöpäällikkö. 

 

Työkaluja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn / ratkaisuun: 

Vaikea/sairas persoona; kokemus, että ei ole olemassa mitään työkalua. 

 

Lopputulos 

Prosessi kesken; henkilö virkavapaalla ja ei tiedetä tuleeko hän takaisin.  

 

 


