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JOHDANTO  

 

Yhä useammissa työyhteisöissä työtahti kiristyy ja työn kuormittavuus lisääntyy sekä 

johtajilla että henkilöstöllä. Työyhteisön toiminnan ja työtyytyväisyyden kannalta on 

tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstöä johdetaan ja tarkastella sitä, 

millaisella vuorovaikutuskäyttäytymisellä henkilöstön työtyytyväisyyden kokemiseen 

voidaan vaikuttaa.  Johtajan toiminnalla on merkittävä vaikutus työyhteisön jäseniin ja 

työskentelyyn työpaikalla, sillä he ohjaavat työntekijöiden toimintaa ja työn 

suorittamista. Erityisesti johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä on merkitystä 

henkilöstön kokemaan työtyytyväisyyteen. Tehokas ja tarkoituksenmukainen viestintä on 

aiemman tutkimuksen mukaan positiivisesti yhteydessä tyytyväisyyteen, motivaatioon ja 

organisaatioon sitoutumiseen (Mikkelson, York & Arritola 2015). Johtamistyyli on nähty 

merkitykselliseksi niin työssä jaksamisen, kuin koetun hyvinvoinnin näkökulmasta 

(Kinnunen, Perko, Virtanen 2013).  

Johtamisviestinnän ja henkilöstön työtyytyväisyyden yhteydestä on jo tutkimusta, mutta 

puheviestinnän näkökulmasta on oleellista selvittää, millaisen 

vuorovaikutuskäyttäytymisen henkilöstö kokee lisäävän työtyytyväisyyttä ja millaisista 

asioista tunne merkityksellisestä vuorovaikutustilanteesta syntyy. Tässä tutkimuksessa 

johtamisviestinnästä puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää henkilöstön 

kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä 

sitä, miltä osin vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden 

piirteiden kanssa. 

Työtyytyväisyyden kokemusten ja johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen yhteyttä 

tarkastellaan johdettavien näkökulmasta, koska halutaan selvittää, millaista johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on, kun johdettavat kokevat sen lisäävän omaa 

työtyytyväisyyttään. Tutkimuksessa tutkittavat, eri organisaatioissa työskentelevät, 

johtajat ovat saaneet Vuoden nuori johtaja -tunnustuksen johtamistyöstään ja ovat täten 

palkittu niin sanottuina ”hyvinä johtajina tai esimiehinä”. Tutkimuskohteeksi valikoitui 

tunnustuksen saaneet johtajat, koska heidän on jo koettu toteuttavan johtamistaan ainakin 

tietyillä osa-alueilla onnistuneesti. 
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Johtajuutta tarkastellaan autenttisen johtajuuden näkökulmasta, sillä autenttinen 

johtamistyyli voidaan nähdä työn voimavarana, joka erityisesti edistää hyvinvointia, 

kuten tyytyväisyyttä ja työn imua (Walumbwa ym. 2008). Autenttisen johtajuuden ja 

työtyytyväisyyden välillä on jo osoitettu olevan yhteyksiä, mutta tutkimusta 

puheviestinnän alalta on toistaiseksi vähän, eikä autenttisen johtajuuden ja 

työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen yhteyttä ole juurikaan tutkittu. 

Tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä 

tuottavasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä sitä, miltä osin se on yhtenevä autenttisen 

johtajuuden piirteiden kanssa. 
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2 JOHTAJAN VUOROVAIKUTUSKÄYTTÄYTYMINEN 

JA TYÖTYYTYVÄISYYS 

 

2.1 Johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen 

 

Johtajuutta ja sen ilmiöitä on pyritty ymmärtämään monista näkökulmista jo 

vuosikymmenten ajan ja aihe kiinnostaa tutkijoita eri tieteenaloilta edelleen (Hackman & 

Johnson 2013, 2). 1990-luvulla tutkimukseen tuli vahvasti mukaan psykologinen 

näkökulma, joka on vahvistanut asemaansa johtajuuden tutkimisessa siitä saakka 

(Fairhurst & Connaughton 2014, 7).  Puheviestinnän alalla johtamista ja 

johtamisviestintää on tutkittu muun muassa johtajien ja alaisten näkökulmista, 

viestintäkäyttäytymisen ja vallan sekä vaikuttamisen näkökulmista (Rouhiainen-

Neunhäuserer 2009, 21). Tämä tutkimus sijoittuu puheviestinnän kentällä henkilöstön 

kokemuksiin johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä autenttisen johtajuuden ja 

vuorovaikutuskäyttäytymisen yhteyteen. 

Johtamisviestinnässä kiinnostuksen kohteena on johtajan toiminta 

vuorovaikutuskäyttäytymisen näkökulmasta ja johtajuutta määritelläänkin hyvin eri 

tavoin kontekstista riippuen. Johtaja voi olla henkilö, jolle on annettu valta ulkopuolelta 

eli hänet on nimetty johtajaksi tai henkilöksi, jolla on valtaa muihin ihmisiin (Rouhiainen-

Neunhäuserer 2009, 11). Myös työntekijät voivat ottaa johtajan roolin, vaikka he eivät 

olisikaan nimettyjä johtajia (Hackman & Johnson 2013, 11-12). Tällöin johtajuutta ei ole 

erikseen määrätty, mutta joku tai monet työyhteisön jäsenistä ottaa johtajuuden ja alkaa 

johtaa muita tiettyyn suuntaan. Johtajana voidaan nähdä myös ryhmän sisällä oleva 

yksilö, joka ohjaa ja johtaa ryhmän toimintaa (Morreale, Spitzberg & Barge 2013, 203). 

Johtajuus muodostuu vuorovaikutuksessa ja vaatii onnistuakseen yhteisen hyväksynnän 

johtajuuden oikeuttamisesta ja ottamisesta. Johtajuus ei siis välttämättä toteudu suoraan, 

vaikka johtaminen olisikin ulkoa annettu jollekin työyhteisön jäsenelle. Myös muiden 

työyhteisön jäsenten on hyväksyttävä johtajan rooli ja johtajuuden ottaminen, ja 

johtajuuden oikeutus rakentuu vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten välillä.  
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Organisaatioiden toimintaympäristöjen muuttuessa johtamisen tapoja ja näkökulmia on 

ajateltava laajemmin kuin ihmisten ja asioiden johtamisena (Huotari, Hurme & Valkonen 

2005, 28). Johtajuutta on määritelty monista eri näkökulmista johtajan tehtävien ja 

ominaisuuksien mukaan. Osa tutkijoista näkee johtajuuden taitona tai tietynlaisena 

käyttäytymisenä, kun taas toiset tutkijat näkevät johtajuuden tiedonkäsittelyn tai 

relationaalisuuden näkökulmasta (Northouse 2013, 1). Northousen (2013, 5) mukaan 

johtajuus on ryhmässä tapahtuva prosessi, joka edellyttää vaikuttamista ja sisältää 

yhteisiä tavoitteita. Northouse (2013, 5) määrittelee johtajuuden prosessiksi, jossa yksilö 

vaikuttaa muihin yksilöihin, jotta yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tämä 

määritelmä ei kuitenkaan huomioi, että muihin vaikuttaminen ilmenee 

vuorovaikutuskäyttäytymisessä ja johtamisviestinnässä, joten vuorovaikutuksen tulee 

olla tarkoituksenmukaista ja onnistunutta, jotta muihin vaikuttaminen on mahdollista. 

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on tapahduttava myös muihin vaikuttamista ja 

halua toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Hackmanin ja Johnsonin (2013, 11) 

määritelmässä johtajuus nähdään viestintänä, jolla pyritään muuttamaan asenteita ja 

toisten käyttäytymistä, jotta ryhmän yhdessä asetetut tavoitteet ja tarpeet voidaan 

saavuttaa. Johtajuus voidaan nähdä myös viestinnän prosessina, joka auttaa ryhmiä 

järjestäytymään niin, että toivotut tavoitteet on mahdollista saavuttaa (Morreale, 

Spitzberg ja Barge 2013, 201). Tässä määritelmässä ei kuitenkaan ole otettu huomioon 

johtajan vastuuta omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä, jolla on suuri merkitys sille, 

miten johtaminen toteutuu. Johtajien toiminta toteutuu vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa ja johtaminen edellyttää näin ollen myös vuorovaikutusosaamista (Rouhiainen 

2005, 34).  Johtaminen perustuu siis vahvasti viestintään ja vuorovaikutukseen sekä 

niiden eri ilmiöihin. Mitä enemmän johtajalla on vastuuta, sitä enemmän työ pohjautuu 

viestintään ja viestintäkompetenssin merkitys kasvaa (Hackman & Johnson 2013, 21). 

Monet tutkijat määrittelevät johtajuuden prosessiksi eli kyseessä ei ole ainoastaan taito 

tai luonteenpiirre, vaan enemminkin kehitettävä ominaisuus (Northouse 2013, 5).  

Fairhurst & Connaughton (2014, 8-22) esittelevät kokooma-artikkelissaan 

johtamisviestintää ja sen aiempia tutkimussuuntia.  Heidän mukaansa johtamisviestintä 

on välitys- ja tarkoituskeskeistä, suhdekeskeistä ja yhteistyössä rakennettavaa 

todellisuutta, jäsentämistä sekä kilpailua valtadynamiikasta. Sen lisäksi 

johtamisviestinnän nähdään olevan kontekstisidonnainen ja monitasoinen 

maailmanlaajuinen ilmiö, ja sitä on mahdollista muuttaa refleksiivisyyden kautta. 

Refleksiivisyyden nähdään olevan tietoisuutta ja vastuullisuutta omasta 
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vuorovaikutuskäyttäytymisestä, ja onnistunut johtaminen usein vaatiikin johtajan 

refleksiivisyyttä omaa toimintaa kohtaan. Johtamisviestintä on siis moniulotteinen ja 

maailmanlaajuinen, laajastikin määriteltävä ilmiö, jonka keskiössä ovat viestintä ja 

vuorovaikutus, joiden kautta johtamisviestintää todennetaan ja rakennetaan (Fairhurst & 

Connaughton 2014, 22). Tässä tutkimuksessa johtajuus nähdään prosessina, jossa 

johtajan ja alaisten välinen vuorovaikutussuhteen laatu ja johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen ovat merkityksellisiä, jotta yhteiset tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa

Aikaisemmissa teorioissa ja tutkimuksessa johtaminen (management) ja johtajuus 

(leadership) nähtiin synonyymeina toisilleen (Sias 2009, 20). 1980-luvulla tutkijat 

alkoivat kuitenkin erottaa käsitteet toisistaan niin, että johtaminen nähtiin jokapäiväisten 

asioiden hoitamisena ja hallintana, ja johtajuus sen sijaan visiointina ja organisaation 

muutoksina (Bass 1985, 4-5). Käsitteiden erotteleminen on laajentanut johtamisen ja 

johtajuuden tutkimusta myös puheviestinnän kannalta tärkeään suuntaan, kun 

vuorovaikutusta on pystytty tutkimaan sekä johtamisen että johtajuuden näkökulmista. 

Johtamistutkimuksen alkuvaiheessa tutkimus keskittyi johtajan persoonallisuuden 

piirteisiin ja siihen, millaisia ominaisuuksia johtajalla tulisi olla. Piirreteoreettisen 

lähestymistavan pohjalle on rakentunut monia muita johtamisen tutkimuksia. 

(Rouhiainen 2005, 34-35). Johtajan piirreominaisuuksien ja käyttäytymisen ajateltiin 

vaikuttavan siihen, miten johtaja pystyisi kehittämään työntekijöidensä asennetta, 

motivaatiota ja työssä suoriutumista (Sias 2009, 22). Johtajan tarve kehittää 

työntekijöidensä toimintaa johtaakin usein tehokkaampaan työskentelyyn, mikäli johtaja 

osaa kehittää ensisijaisesti omaa toimintaansa ja siten vaikuttaa myös työntekijöidensä 

toimintaan. Jotta johtajan on mahdollista kehittää alaisiaan ja heidän toimintaansa, on 

johtajan tärkeää ymmärtää ensin omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään, jonka kautta 

johtaminenkin todentuu.  

Sen sijaan tyyli- ja käyttäytymisteoriat keskittyvät taitoihin ja käyttäytymiseen, 

ennemmin kuin piirteisiin olettaen, että ihmiset voivat oppia olemaan tehokkaita johtajia 

(Sias 2009, 22). Myöhemmin tutkimuksen suunta on kääntynyt toiminnallisempaan 

lähestymistapaan, jossa tutkimuksen kohteena on johtajien viestintä- ja 

vuorovaikutuskäyttäytyminen. Toiminnallisen lähestymistavan mukaan kyky viestiä 

johtajalle tarkoituksenmukaisella tavalla määrittelee sen, miten johtajuus jakautuu. 

(Hackman & Johnson 2013, 87).  
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Suurin osa johtajuuden tutkimuksesta keskittyy johtajan toiminnan arviointiin ja 

näkemyksiin johtamisesta. 1970-luvulla luotu johtaja-alaissuhteen vaihdantateoria 

(Leader-member exchange theory, LMX) näki ensimmäisenä teoriana johtajuuden 

johtajan ja alaisen välisenä dyadisena suhteena ja vuorovaikutusprosessina, jossa myös 

alaisen rooli nousi tärkeäksi (kts. Northouse 2013, 161; Sias 2009, 22). Teorian mukaan 

johtajan pitäisi pyrkii luomaan laadukkaita vuorovaikutussuhteita työyhteisön jäsenten 

kanssa sekä luottaa alaisiinsa ja arvostaa heitä (Northouse 2013, 169). Kuitenkin sekä 

johtajalla että alaisella on teorian mukaan vastuu vuorovaikutuksesta ja sen 

onnistumisesta (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 29). Johtaja-alaissuhteen 

vaihdantateoriaa ei ota huomioon vuorovaikutussuhteessa tarvittavan osaamisen 

näkökulmaa eikä sitä, että vuorovaikutus on dynaaminen, ei lineaarinen, prosessi 

(Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 29). Näin ollen myöskään tämä teoria ei ole kaiken 

kattava ja vuorovaikutuksen näkökulmasta riittävä, jotta johtamista voitaisiin selittää 

ainoastaan vaihdantateorian avulla. 

1980-luvun alkupuolelta lähtien suosittuna lähtökohtana on pidetty transformatiivista 

johtajuutta (Northouse 2013, 185). Lähestymistavan avulla on kuvattu pääosin 

dynaamisia ja muuttuvia organisaatioita ja johtajuuden näyttäytymistä siellä (Rouhiainen 

2005, 36). Transformatiivisen johtajuuden voidaan nähdä olevan osa ”uuden johtajuuden 

paradigmaa”, jossa keskitytään aiempaa enemmän karismaan ja affektiivisiin eli 

tunteisiin vaikuttaviin johtajuuden piirteisiin (Northouse 2013, 185). Transformatiiviset 

johtajat motivoivat, auttavat ja kannustavat alaisiaan pyrkien samalla eettisyyteen omassa 

toiminnassaan (Northouse 2013, 186). Tunne kannustamisesta, tuen osoittamisesta ja 

motivoimisesta rakentuvat johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen seurauksena johtajan ja 

johdettavien välisissä vuorovaikutustilanteissa. Transformatiivisella johtajuudella 

voidaan tarkoittaa myös prosessia, joka muuttaa ja muuntaa ihmisiä (Northouse 2013, 

185) ja toimii inspiroivana lähestymistapana, jonka ansiosta johtajien ja seuraajien 

motivaatio ja moraali kasvavat (Hackman & Johnson 2013, 101). Hackmanin ja 

Johnsonin (2013, 101) mukaan transformatiiviset johtajat ovat luovia, vuorovaikutteisia, 

visionäärejä, voimaannuttavia sekä intohimoisia johtamista kohtaan. Karisma nähdään 

usein yhtenä transformatiivisen johtajuuden osana tai jopa sen synonyyminä. Myös 

karismaattisten johtajien nähdään vaikuttavan muihin ihmisiin, olevan itsevarmoja ja 

hallitsevia sekä kiinnittävän huomiota moraalisiin ja eettisiin arvioihin. (Northouse 2013, 

187-188). Karismaattiinen johtajuus on kuitenkin enemmän yksilöön keskitettyä ja 

transformatiivinen johtajuus sen sijaan enemmän ryhmään keskitettyä, jolloin alaisten 
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toiveet ja eettisyys otetaan laajemmin huomioon (Hackman & Johnson 2013, 130). 

Monesti tärkeänä johtajuuden piirteenä nähdään karismaattisuus ja sen ajatellaan olevan 

luonteenpiirre, jota on haastavaa kehittää tai harjoittaa. Vaikutelma karismaattisuudesta 

syntyy kuitenkin eri asioista eri ihmisille, joten karismaattinen johtajuus ei itsessään takaa 

onnistunutta tai alaisia tyydyttävää johtamista. Transformatiivista johtajuuden 

näkökulmaa on kritisoitu muun muassa siitä, että käsite ei ole yksiselitteinen tai selkeä, 

koska sen taakse voidaan laittaa niin paljon erilaisia johtajuuteen liittyviä asioita. Myös 

transformatiivisen johtajuuden mittaamista on kritisoitu, sillä mittarit ovat monesti hyvin 

samankaltaisia kuin transaktionaalisessa johtajuudessa, jolloin mittaaminen ei ole 

kohdennettu nimenomaan transformatiiviseen johtajuuteen. (Northouse 2013, 202). 

Suurin osa johtajuuden tutkimuksesta keskittyy sen positiivisiin puoliin, mutta viime 

vuosina on alettu kiinnittää huomiota myös johtajuuden negatiivisiin ja huonoihin puoliin 

(Hackman & Johnson 2013, 14). Mikäli johtajan käyttäytyminen, viestintätyyli- tai 

osaaminen ovat tehottomia, ei johtaja edistä toiminnallaan organisaation tavoitteiden 

saavuttamista (Schilling 2009, 103.) Halu saada valtaa, saa osan johtajista tinkimään 

omista eettisistä arvoista ja siten myös työyhteisön toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen 

saattavat hankaloitua (Hackman & Johnson 2013, 15). Johtajuutta heikentäviä tekijöitä 

ovat muun muassa itsekkyys, virheet päätöksenteossa, joustamattomuus sekä 

tunteettomuus. Kyseiset tekijät vaikuttavat usein myös vuorovaikutussuhteiden laatuun, 

kun johtaja ei enää pyri saavuttamaan yhteisiä tavoitteita, motivoimaan alaisiaan tai 

ylläpitämään ja kehittämään vuorovaikutusta alaisten kanssa. (Hackman & Johnson 2013, 

15-19). Onkin siis selvää, että mikäli johtaja ei osaa tunnistaa ja siten ole kykenevä 

kehittämään omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään, näkyvät vaikutukset työyhteisön 

toiminnassa negatiivisesti.  

Vaikka johtamisviestinnän tutkimuksessa on tartuttu myös johtajuuden negatiiviisiin 

puoliin, on monissa tutkimuksessa pyritty ymmärtämään prosesseja, joiden kautta 

esimerkiksi karismaattinen ja transformatiivinen johtajuus vaikuttavat positiivisesti 

alaisten asenteisiin, käyttäytymiseen ja työssä suoriutumiseen (Avolio, Walumbwa, & 

Weber 2009, 429). Esimerkiksi tunne johtajan karismaattisuudesta syntyy innostavasta ja 

visioivasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä, jolla pyritään johtamaan johdettavia kohti 

yhteisiä tavoitteita. Johtamisviestinnän tutkimuksessa kiinnostus on siirtynyt johtajista 

alaisiin, vertaissuhteisiin, esimiehiin ja organisaatiokulttuuriin, ja ilmiöitä tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti ja aiempaa laajemmin (Avolio, Walumbwa, & Weber 2009, 422). 

Pikkuhiljaa johtamisviestinnän tutkimuksessa on siis alettu tarkastella johtajaa ja 
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johtamista kokonaisuutena ja asioiden summana, ei ainoastaan piirreominaisuuksien tai 

muiden yksittäisten asioiden tuloksena. Johtamisen tutkimus kokonaisuutena on 

vahvistanut myös vuorovaikutuksen merkitystä johtamisessa ja sitä on alettu tuoda 

tutkimuksissa enemmän esiin. Myös tässä tutkimuksessa johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen vaikutuksia tarkastellaan laajemmin kuin vain 

johtajan näkökulmasta, joka tuottaa laaja-alaisemman ja monimuotoisemman 

näkökulman tutkimukseen. Positiivisen psykologian näkökulmaa johtamisviestinnän 

tutkimukseen on tuonut muun muassa autenttinen johtajuus ja sen eri ilmiöiden tarkastelu 

(Walumbwa, ym. 2008), joita käsitellään seuraavaksi.  

 

2.2 Autenttinen johtajuus 
 

Autenttinen johtaminen on yksi uusimmista johtajuuden tutkimusalueista.  Viimeisen 

vuosikymmenen aikana kiinnostunut autenttisen johtajuuden tutkimusta kohtaan on 

kasvanut dramaattisesti (Gardner ym. 2011, 1120). Luthans ja Avolio (2003, 244) näkivät 

tarpeen teoriaan perustuvalle mallille, jossa identifioidaan rakenteellisia muuttujia ja 

suhteita, jotka puolestaan johtavat autenttisen johtajuuden kehittämiseen. Autenttinen 

johtaminen perustuu positiivisen psykologiaan sekä johtajuuden aitouden tutkimiseen 

(Northouse 2013, 253). Autenttisella johtamisella tarkoitetaan esimieskäyttäytymistä, 

jossa esimies on tietoinen itsestään ja toimintansa seurauksista, hänellä on korkeat 

moraaliset periaatteet, joiden mukaisesti hän toimii ja pyrkii vuorovaikutuksellisiin 

suhteisiin alaistensa kanssa (Walumbwa ym. 2008, 94). Autenttista johtajuutta on tutkittu 

lähinnä johtamisen tutkimuksessa hyvän ja onnistuneen johtamisen kautta. Viestinnän 

näkökulmasta autenttista johtamista ei ole vielä juurikaan tutkittu. Puheviestinnän 

näkökulmasta autenttisen johtajuuden keskiössä on johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen ja se, miten eettiseen johtajuuteen pyrkiminen näkyy 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Tässä tutkimuksessa autenttisen johtajuuden 

nähdään olevan tietoista vuorovaikutuskäyttäytymistä, joka pohjautuu johtajan arvoihin 

ja eettisiin periaatteisiin.  Autenttista johtajuutta tarkastellaan johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen näkökulmasta, sillä johtajan toiminta toteutuu erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa.  

Hyvään pyrkiminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen ovat tärkeitä autenttisuuden 

piirteitä, joiden avulla johtaja pyrkii toimimaan eettisemmin erilaisissa 

vuorovaikutussuhteissa. Tämä tuottaa usein myös työtyytyväisyyttä työyhteisön jäsenille, 
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kun johtaja toimii hyvään ja oikeaan pyrkien. Autenttisuuden ymmärtäminen voi auttaa 

tunnistamaan erinomaiset johtajat sekä edistää tehokasta johtajuutta (Eagly 2005, 460). 

Autenttiset johtajat ovat hyvän itsetuntemuksen omaavia henkilöitä, joiden arvot ja 

vakaumus näyttäytyvät vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Esimerkiksi kuuntelemista ja 

palautteen antoa tärkeänä pitävä johtaja osoittaa näitä arvoja omalla toiminnallaan 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Autenttisen johtajat myös identifioituvat vahvasti 

johtajan rooliin ja ilmaisevat itseään roolin kautta sekä toimivat arvojensa ja 

vakaumustensa perusteella. (Sharim & Eilam 2005, 396). Autenttinen johtajuus on siis 

ikään kuin perusasia, joka toimii perustana kaikenlaiselle positiivisen psykologian 

johtamiselle. Johtajat, jotka pyrkivät toimimaan autenttisen johtamisen periaatteita 

noudattaen, haluavat toimia tarkoituksenmukaisesti ja toteuttavat ylpeinä johtajan 

rooliaan ja osoittavat sen vuorovaikutuskäyttäytymisellään. Autenttiseen johtajuuteen 

voidaan sisällyttää muutosjohtaminen, karismaattisuus, palveleva johtaminen, henkinen 

johtaminen sekä muita johtajuuden muotoja. Toisin kuin transformatiivisessa 

johtamisessa, autenttinen johtajuus voidaan nähdä tai olla näkemättä karismaattisena. 

(Avolio & Gardner 2005, 329). Karismaattisuuden voitaisiin vuorovaikutuksen 

näkökulmasta ajatella olevan esimerkiksi taitoa vaikuttaa muihin ihmisiin, innostaa ja 

luoda visiota tulevasta sekä tuottaa me-henkeä, jolla karismaattinen johtaja pystyy 

innostamaan alaisensa kohti yhteisiä tavoitteita. Innostamisen ja visioinnin sekä me-

hengen luomisen kautta autenttisella johtamisella pystytään usein ylläpitämään ja 

lisäämään myös tyytyväisyyttä työtä ja johtamisviestintää kohtaan. 

Gardner ym. (2011) ovat koonneet artikkelissaan autenttisen johtajuuden aiempia 

tutkimussuuntia, joka painottuvat pääosin psykologian ja johtajuuden tutkimusaloille. 

Tämän tutkimuksen kannalta osa näkökulmista on relevantteja kuvaamaan sitä, miten 

autenttinen johtajuus rakentuu ja näyttäytyy vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Seuraavaksi 

kuvataan tämän tutkimuksen kannalta relevantit autenttisen johtajuuden näkökulmat 

aiempaan tutkimukseen peilaten.  

Monissa aiemmissa julkaisuissa autenttisen johtajuuden on nähty rakentuvan 

itsetuntemuksen, itsetunnon ja varmuuden käsitteiden kautta. Moraalia, tunteita ja 

tunneälykkyyttä on tutkittu affektiivisina eli tunteisiin vaikuttavina prosesseina lähinnä 

psykologisista näkökulmista (kts. esim. Goleman, 1995; Grandey, 2000). Autenttisen 

johtajuuden tutkijat ovat pyrkineet selvittämään, miten johdettavien affektiiviset 

ominaisuudet saavat aikaan positiivisia ja negatiivisia tunnereaktioita sekä sitä, miten 

positiivisuus työyhteisössä motivoi johtajia toimimaan eettisten arvojen mukaisesti 
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(Michie & Gooty, 2005). Tunteiden näyttäminen ja niistä viestiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa, joten tunneälykkyyden ja moraalin merkitys on suuri, 

kun johtaja pyrkii toteuttamaan autenttista johtajuutta. Jotta johtaja toteuttaisi autenttista 

johtajuutta tarkoituksenmukaisesti, on muiden tunteiden huomioon ottaminen ja oman 

vuorovaikutuksen mukauttaminen tilanteessa tärkeää. Myös työtyytyväisyydellä ja 

muiden huomioon ottamisella eli autenttisen johtajuuden toteuttamisella on nähty olevan 

yhteyksiä. Johtajan itsetunnolla voidaan nähdä olevan vaikutusta myös 

vuorovaikutuskäyttäytymiseen. Mikäli johtaja on tietoinen omasta 

vuorovaikutuskäyttäytymisestään ja on valmis saamaan siitä palautetta, on myös muiden 

huomioiminen ja arvostaminen vuorovaikutussuhteessa helpompaa. Gardner, Fischer & 

Hunt (2009, 468) näkevät sääntöjen tekemisen osaksi johtajuutta, jolloin myös johtajilla 

on paine osallistua ja sitoutua tunteiden näyttämiseen. Tämä paine voi sen sijaan myös 

vaarantaa autenttisen johtajuuden tavoittelun, mikäli siihen pyritään liiankin tietoisesti 

eikä vuorovaikutuskäyttäytyminen perustu enää omiin arvoihin. 

Tämän tutkimuksen kannalta yhtenä tärkeimpänä autenttisen johtamisen lähtökohtana 

voidaan pitää eettisyyttä, joka on ollut myös yksi aiemman tutkimuksen vahvoista 

suuntauksista. Aiemman tutkimuksen perusteella tutkijat ovat olleet yksimielisiä siitä, 

että eettisyys ja uskollisuus arvoja kohtaan on tärkeää, jotta johtamisen koetaan olevan 

onnistunutta. Osa tutkijoista on vältellyt määrittelemästä johtajan eettisiä arvoja, mutta 

Avolio ja Gardner (2005, 324) pitävät rakennelmaa luonnostaan moraalisena. Sen sijaan 

Walumbwa ym. (2008, 93) ovat nähneet sisäistetyn moraalin perustana autenttiselle 

johtajuudelle. Aiemmin tutkimusta on tehty pääasiassa eettisestä johtajuudesta (Brown & 

Trevino, 2006), henkisestä johtajuudesta (Fry & Whittington, 2005) ja moraalisesta 

kehityksestä (Ambrose, Arnaud, & Schminke, 2008). Kaiken kaikkiaan suuri osa 

tutkimuksesta yhdistää aitoa johtajuutta ja moraalista johtajuutta (Ladkin & Taylor 2010, 

65). Sen vuoksi etiikan, arvojen, eettisen johtajuuden ja henkisen johtajuuden tutkimus 

on tärkeää autenttisen johtajuuden tutkimuksen kehittymisessä myös jatkossa (Gardner 

ym. 2011, 1129-1130). Näiden lisäksi ymmärrys johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä 

lisää ymmärrystä autenttisen johtajuuden piirteistä ja näyttäytymisestä.  

Eettisyyden voidaan nähdä ohjaavan vuorovaikutuskäyttäytymistä ja siinä tehtäviä 

päätöksiä vahvasti. Mikäli johtaja pitää eettistä viestintää ja vuorovaikutusta tärkeänä ja 

pyrkii toimimaan eettisiä periaatteita noudattaen, näkyy hyvän ja oikean tavoittelu usein 

myös harkittuna vuorovaikutuskäyttäytymisenä ja tyytyväisyytenä 
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vuorovaikutussuhteissa. Tämä puolestaan lisää työyhteisön jäsenten työtyytyväisyyttä 

sekä motivaatiota työtä kohtaan. 

Gardner ym. (2011) nostavat kokooma-artikkelissaan esiin myös positiivisen psykologian 

näkökulman, jonka kautta autenttista johtajuutta on tutkittu. Luthansin (2002, 699) 

mukaan positiivinen psykologia rakentuu itseluottamuksesta, optimismista, toivosta ja 

kyvystä tunnistaa autenttisen johtajan ominaisuuksia. Psykologista pääomaa ovat 

esimerkiksi korkea pystyvyyden tunne, optimismi, toivo ja sinnikkyys. Psykologisen 

pääoman piirteet ovat merkityksellisiä autenttisen johtajuuden kannalta, sillä 

psykologiset tekijät vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen ja työssä suoriutumiseen. 

(Gardner ym. 2011, 1130). Työtyytyväisyys perustuu pitkälti työn merkityksellisyyden ja 

pystyvyyden tunteisiin, joten autenttisella johtamisella on mahdollista myös lisätä ja 

ylläpitää työtyytyväisyyttä. 

Hyvinvointi, työtyytyväisyys ja sitoutuminen ovat olleet vahvoja tutkimussuuntauksia 

autenttisen johtajuuden tutkimuksessa. Vuonna 2005 osoitettiin, että autenttisella 

johtajuudella on vaikutuksia johtajan ja alaisen hyvinvointiin, voimaantumiseen ja työhön 

sitoutumiseen. Autenttisen johtajuuden on nähty lisäävän työn imun kokemusta, kun 

alaiset kokevat voivansa vaikuttaa asioihin ja identifioitua työhön yhdessä johtajan 

kanssa. (kts. Gardner ym. 2005; Illies ym. 2005; Shamir & Eilam 2005).  

Tässä tutkimuksessa autenttista johtajuutta tarkastellaan erityisesti Kinnusen, Perkon ja 

Virtasen (2013, 5-6) jaottelun kautta. Heidän mukaansa autenttinen johtajuus koostuu 

neljästä ulottuvuudesta, joita ovat itsensä tiedostaminen, ihmissuhteiden läpinäkyvyys, 

tasapuolinen tiedonkäsittely sekä sisäistetty moraali. Itsensä tiedostamisella tarkoitetaan 

sitä, miten yksilö rakentaa merkityksiä ja havaitsee itsensä. Itsensä tiedostamiseen liittyy 

myös kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä kykyä olla tietoinen muiden 

ihmisten vaikutuksesta itseen ja omasta vaikutuksesta muihin ihmisiin. Ihmissuhteiden 

läpinäkyvyydellä tarkoitetaan omien tunteiden ilmaisemista ja ajatusten kertomista, joka 

edistää myös muiden luottamusta siihen, että omia näkemyksiä on hyväksyttävää 

ilmaista. (Kinnunen, Perko & Virtanen 2013, 5-6). Vuorovaikutussuhteen tasolla 

ihmissuhteiden läpinäkyvyyttä voitaisiin pitää viestinnän avoimuutena eli haluna jakaa 

omia ajatuksia ja tunteita muille sekä luoda yhteisiä merkityksiä. Avoimuudella voidaan 

tarkoittaa myös päätöksenteon kannalta tarvittavan tiedon jakamista, muiden 

mielipiteiden hyväksymistä sekä rakentavan palautteen antamista vuorovaikutuksen 

keinoin (Avolio ym., 2004; Gardner ym., 2005).  
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Tasapuolinen tiedonkäsittely tarkoittaa, että johtajat analysoivat objektiivisesti kaiken 

relevantin tiedon ennen päätöksen tekemistä. He ovat avoimia myös sellaisille 

näkemyksille, jotka haastavat heidän oman ajattelunsa. Neljäs ulottuvuus, sisäistetty 

moraali, viittaa sisäistettyyn ja integroituun itsesäätelyyn eli siihen, että yksilö toimii 

omien moraaliarvojensa mukaisesti ulkoisista paineista ja tilannetekijöistä huolimatta. 

Autenttiset johtajat osoittavat, että he aidosti pyrkivät ymmärtämään omaa johtajuuttaan 

palvellakseen muita tehokkaasti. (Kinnunen, Perko & Virtanen 2013, 5-6).  

Vuorovaikutusetiikka ohjaa autenttisten johtajien toimintaa ja he pyrkivät käyttäytymään 

arvojensa mukaisesti saavuttaakseen avoimuutta ja rehellisyyttä vuorovaikutussuhteissa 

alaisten kanssa (Men & Stacks 2014). Näin ollen autenttiset johtajat pyrkivät ottamaan 

alaisensa huomioon saaden aikaan rehellisen, miellyttävän ja tyytyväisyyttä tuottavan 

vuorovaikutusilmapiirin. Vuorovaikutusetiikan voidaan nähdä olevan kiinteä osa 

autenttista johtajuutta, sillä johtaja osoittaa omia eettisiä periaatteitaan nimenomaan 

omassa vuorovaikutuskäyttäytymisessä.  Mikäli johtaja kokee esimerkiksi kuuntelemisen 

ja avoimuuden tärkeinä, toteuttaa hän näitä myös itse omassa 

vuorovaikutuskäyttäytymisessään ja näin ollen välittää tietoa omasta 

vuorovaikutusetiikastaan. Autenttisuuteen liitetään usein avoin viestintä, asioiden 

ilmaiseminen sekä yksilön todellisten ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen (Walumbwa 

ym., 2008; Walumbwa ym., 2010). Autenttisten johtajien on huomattu vaikuttavan 

positiivisesti siihen, että työyhteisön viestintä on tasapainoista ja avointa (Men & Stacks 

2014). Autenttinen johtajuus ei ole mitä tahansa johtajuutta, vaan ikään kuin liima, joka 

mahdollistaa terveellisen ja tyytyväisen työympäristön (Shirey 2006, 257). Autenttinen 

johtajuus näyttäytyy siis omien tunteiden ilmaisemisena vuorovaikutuksen keinoin sekä 

taitona havainnoida oman vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikutuksia muihin. Muiden 

tarpeiden huomioon ottaminen ja oman vuorovaikutuksen mukauttaminen 

tarkoituksenmukaisella tavalla kertoo halusta toimia vuorovaikutuksen avulla eettisiä 

periaatteita noudattaen ja hyvään pyrkien.   

Autenttisen johtamisen on todettu liittyvän positiivisesti työntekijöiden 

työtyytyväisyyteen ja työssä suoriutumiseen. Tutkimuksen mukaan autenttinen 

johtaminen on negatiivisesti yhteydessä työpaikkakiusaamiseen, joka puolestaan on 

yhteydessä emotionaaliseen väsymykseen. (Laschinger ym., 2012, 1270).  Autenttinen 

johtaminen tuottaa työtyytyväisyyttä, mikä taas vähentää työpaikan vaihtoaikeita (Perko 

ja Kinnunen 2013, 7). Henkilöstön tyytymättömyyteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi työpaikkakiusaaminen tai väsyminen ja liika kuormittuminen sekä kokemus 
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huonosta johtamisesta ja johtamisviestinnästä. Erinäiset konfliktit ja negatiiviset tilanteet 

töissä aiheuttavat monissa työpaikoissa lähes viikoittain tyytymättömyyttä (Perko, 

Kinnunen, Virtanen 2013, 59). Myös näissä tilanteissa johtajan toiminta ja johtaminen 

ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta tyytymättömyys saadaan käännettyä takaisin 

tyytyväisyydeksi, kun ongelmia ja konflikteja on osattu hallita tai ratkaista. Seuraavaksi 

käsitellään laajemmin johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen ja työtyytyväisyyden jo 

aiemmissa tutkimuksissa todistettua yhteyttä.  

 

2.3 Vuorovaikutuskäyttäytymisen yhteys työtyytyväisyyteen  
 

Tässä luvussa käsitellään henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Työtyytyväisyyden kokemus koostuu usein monista eri 

tekijöistä, mutta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä on todettu olevan selkeä yhteys 

työtyytyväisyyden kokemiseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään työtyytyväisyyden 

kokemiseen henkilöstön näkökulmasta ja nimenomaan siihen, millainen johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen tuottaa tyytyväisyyttä työssä. Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen kohteena on nimenomaan työtyytyväisyys eikä työhyvinvointi, sillä 

työtyytyväisyyden nähdään kuvaavan vuorovaikutuksessa rakentuvaa ja ylläpidettävää 

tyytyväisyyttä työtä kohtaan parhaalla tavalla. Yksilö voi olla tyytyväinen työssään, mutta 

ei välttämättä silti koe itseään hyvinvoivaksi. Tyytyväisyyden kokemiseen vaikuttaa 

usein johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen, joten työtyytyväisyyttä määriteltäessä on 

otettava huomioon myös johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen tiedostaminen. Jo 

aiemmin on todettu, että johtajan vuorovaikutus- ja viestintäkäyttäytyminen kytkeytyvät 

hyvinvoinnin ja myös pahoinvoinnin kokemukseen työssä (Pennanen 2015).  

Työtyytyväisyydelle on monia eri määritelmiä ja sen ollessa kokemusperäinen asia, on 

yksiselitteinen määrittely haastavaa. Työtyytyväisyyttä on määritelty psykologian ja 

sosiologian tutkimusaloilla ja monet määritelmistä ovat pysyneet muuttumattomina 

vuosikymmenten ajan. Adams ja Bond (2000) määrittelevät työtyytyväisyyden 

positiivisena näkemyksenä työtä tai sen osia kohtaan. Heidän mukaansa työtyytyväisyys 

koostuu sekä työn että yksilön piirteistä ja erityisesti siitä, miten työ on organisoitu 

yrityksen työympäristöön. Johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen näkökulmasta johtajan 

tehtävänä on mahdollistaa resurssit työn tekemiselle sekä omalla 

vuorovaikutuskäyttäytymisellä varmistaa eettinen toiminta ja siten mahdollistaa 

tyytyväisyyden kokemisen mahdollisuus. Työtyytyväisyyden on myös nähty rakentuvan 
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sen mukaan, miten hyvin työ mahdollistaa asioita, jotka henkilöstön jäsenet näkevät 

tärkeinä (Tella, Ayeni & Popoola 2007, 4). Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä 

pohdittaessa johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen nousee keskiöön, sillä 

vuorovaikutuskäyttäytymisen tunnistamisella ja kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa 

henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitä kautta motivaatioon ja työhön sitoutumiseen. 

Henkilöstön kokemukset työtyytyväisyydestä määräytyvät usein sen mukaan, miten 

tyytyväisiä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymiseen ja sitä kautta johtamiseen ylipäätään 

ollaan.  

 

Tellan, Ayenin ja Popoolan (2007) mukaan Luthans (1998) on määritellyt 

työtyytyväisyyden kolmen eri ulottuvuuden kautta. Ensimmäinen ulottuvuus kuvaa sitä, 

että työtyytyväisyys on emotionaalinen vastaus valloilla olevaan työtilanteeseen. 

Työtyytyväisyyttä ei voida konkreettisesti nähdä, joten siitä voidaan ainoastaan tehdä 

päätelmiä ja todentaa niitä viestintäkäyttäytymisen avulla. Tyytyväisyyttä ilmaistaan 

vuorovaikutuksessa, joten siitä puhuminen ja tyytyväisyyden osoittaminen eri 

vuorovaikutussuhteissa ovat tärkeitä. Johtamisviestinnän näkökulmasta on tärkeää, että 

johtaja on kiinnostunut johdettavien työtyytyväisyydestä ja on halukas kehittämään sitä 

tarpeen vaatiessa. Koska tyytyväisyys on kokemusperäinen asia, on tyytyväisyyden taso 

selvitettävä vuorovaikutuksen keinoin. Myös johtajan omalla 

vuorovaikutuskäyttäytymisellä on vaikutusta siihen, millaiseksi henkilöstö 

työtyytyväisyytensä kokee. Toiseksi työtyytyväisyys määräytyy usein sen mukaan, miten 

hyvin odotukset ja tavoitteet täyttyvät. Esimerkiksi tunne siitä, että työskentelee itse 

enemmän kuin muut, saattaa heikentää tyytyväisyyttä työtä kohtaan. Toisaalta tunne 

hyvästä kohtelusta ja oikeudenmukaisuudesta todennäköisesti lisää myönteisyyttä työtä 

kohtaan. Johdettavien tunne oikeudenmukaisuudesta rakentuu usein johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen varaan, sillä oikeudenmukainen kohtelu osoitetaan 

esimerkiksi erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja arjen pienissä teoissa. Työntekijät 

kokevat johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikuttavan heidän työtyytyväisyyteensä 

ja kokevat tulleensa hyväksytyiksi, mikäli johtaja vuorovaikutuskäyttäytymisellään 

kannustaa, osoittaa tukeaan ja antaa palautetta alaisilleen. Tämä puolestaan lisää 

tyytyväisyyden tunnetta työtä ja työyhteisöä kohtaan. Vuorovaikutusta ja työyhteisöjä 

johdettaessa on otettava huomioon työtyytyväisyyden moninaisuus ja dynaamisuus, jotka 

rakentuvat vuorovaikutuksessa.  
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Kolmanneksi työtyytyväisyys kuvaa usein siihen liittyviä asenteita ja tärkeimpiä työn 

ominaisuuksia, joista työntekijät ottavat vastuuta. Johtajan ja johdettavien asenteet työtä 

ja työyhteisön muita jäseniä kohtaan vaikuttavat monesti siihen, millaiseksi 

vuorovaikutussuhde rakentuu ja muodostuu. Mikäli johtajan asenne johdettavia kohtaan 

on myönteinen ja vuorovaikutussuhteen toimivuuteen panostetaan, koetaan johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen usein onnistuneeksi ja tyytyväisyyttä tuottavaksi. 

Työtyytyväisyyden voidaan siis nähdä olevan moniulotteinen käsite, jolla tarkoitetaan 

yksilöiden viihtymistä työssä ja työyhteisössä. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat muun 

muassa johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen, tavoitteet ja odotukset sekä niiden 

täyttyminen ja asenne työtä ja sen vaatimuksia kohtaan. Tässä tutkimuksessa 

työtyytyväisyys nähdään positiivisena suhtautumisena työtä, työympäristöä ja 

työyhteisöä kohtaan. Johtajalla on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että 

vuorovaikutus on toimivaa ja johtajuutta toteutetaan eettisiä periaatteita noudattaen. 

Tässä tutkimuksessa johtajuus nähdään myös prosessina, ei ainoastaan taitona, joten 

myös työtyytyväisyyttä on mahdollista parantaa, kun työntekijöitä johdetaan tietoisesti 

kohti yhteisiä tavoitteita. Työtyytyväisyyden voitaisiin nähdä olevan monen 

onnistuneessa johtamisessa tapahtuvan asian summa ja lopputulos, joka on mahdollista 

saavuttaa, mikäli johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen on tehokasta ja 

tarkoituksenmukaista sekä arvoihin pohjautuvaa. 

 

Työtyytyväisyyttä on tutkittu aiemmin muun muassa työhyvinvoinnin ja työn 

vaatimusten näkökulmista (Pennanen 2015, 53). Työn vaatimukset ja haasteet ilmenevät 

usein vuorovaikutuksessa, mitkä heikentävät vuorovaikutussuhteiden laatua. 

Työtyytyväisyyttä on tutkittu myös johtamistyylin ja viestintäkompetenssien 

näkökulmista todeten, että johtajan viestintäosaamisella on merkittävä vaikutus 

työtyytyväisyyden kokemiselle (Madlock 2008). Aiempi tutkimus on keskittynyt myös 

muun muassa työhyvinvoinnin, työhön sitoutuneisuuden ja työn vaatimusten 

näkökulmiin (kts. Mikkelson, York & Arritola 2015). Aiempi tutkimus ei kuitenkaan 

juurikaan ota huomioon johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikutusta 

työtyytyväisyyteen, joten tämä tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa työtyytyväisyyden 

tutkimukseen. 

 

Yhä useammissa organisaatioissa johtajat ja esimiehet näkevät työhyvinvoinnin tärkeänä 

tekijänä organisaation tuloksellisuuden ja työntekijöiden työssä suoriutumisen kannalta 

(Baptiste 2008, 286-287). Työtyytyväisyyden rakentumista on tärkeää tarkastella 
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nimenomaan johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen näkökulmasta, koska sillä on suuri 

merkitys työtyytyväisyyden kokemuksen saavuttamisessa. Tärkeitä tekijöitä 

organisaation johtamisessa ja yksilöiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä ovat avoin 

viestintä, tiimi- ja yhteistyön sujuminen, joustavuus, tuen saaminen sekä työn ja vapaa-

ajan tasapainon löytäminen (Baptisten 2008, 291 mukaan Kraybill 2003). 

Työhyvinvoinnin kokemus ja sen edistäminen ovat siis mahdollisia, mikäli esimies ja 

kollegat antavat tarvittavaa tukea sekä silloin, kun työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa ja 

työstä on aikaa palautua. Työmotivaation ja työtyytyväisyyden on osoitettu olevan 

yhteydessä johtajien välittömään käyttäytymiseen (Stephanie & Westerman 2014). 

Johtamisviestinnän vaikutukset näkyvät henkilöstön toiminnassa päivittäin ja luovat 

kuvaa siitä, millaista vuorovaikutuskäyttäytymistä johtajalta toivotaan.   Henkilöstön 

jäsenet, jotka kokevat vuorovaikutuksen olevan avointa johtajan kanssa, kokevat myös 

olevansa tervetulleita työyhteisöön ja uskovat siihen, että voivat keskustella huolista sekä 

kehittää vahvempia vuorovaikutussuhteita ajan kanssa (Myers, Seibold & Park 2011).  

 

Vuorovaikutus on työtyytyväisyyden kokemuksen rakentumisen lähtökohtana, joten 

vuorovaikutus linkittyy työtyytyväisyyteen vuorovaikutuskäyttäytymisessä ja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutuksen avoimuus eli halu jakaa asioita ja luoda 

merkityksiä yhdessä tuottaa tyytyväisyyttä ja kuulluksi tulemisen tunnetta työyhteisössä. 

Kuulluksi tulemisen tunne lisää usein myös tunnetta oman työn merkityksellisyydestä, 

joka puolestaan lisää sitoutuneisuutta ja motivaatiota työtä ja työyhteisöä kohtaan. Näin 

ollen voidaan sanoa, että johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä on merkittävä vaikutus 

tyytyväisyyden kokonaisvaltaiseen kokemiseen. Tieto ja ymmärrys työtyytyväisyyttä 

tukevasta ja ylläpitävästä vuorovaikutuksesta on välttämätöntä, jotta työyhteisöä ja 

johtajan ja alaisten välisiä vuorovaikutussuhteita on mahdollista ylläpitää ja kehittää 

onnistuneesti.  

 

Aiemmassa tutkimuksessa johtajan temperamentilla on nähty olevan yhteyksiä 

työntekijän työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon sekä käsityksiin johtajan 

uskottavuudesta, viestintätyylistä ja lähestyttävyydestä. (Porter, Wrench & Hoskinson 

2007, 148). Organisaation jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteet 

vaikuttavat niin organisaation tuloksellisuuteen kuin organisaation jäsenten 

työhyvinvointiin (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 186). Työhyvinvoinnilla ja 

työtyytyväisyydellä on vaikutusta myös organisaation tuloksellisuuteen ja myös tästä 

syystä työtyytyväisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen on merkityksellistä ja 
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tarpeellista. Kaiken kaikkiaan johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen on pääosassa 

työtyytyväisyyden saavuttamisessa, joka useimmiten lisää työyhteisön jäsenten 

tyytyväisyyttä. Johtamisviestinnän näkökulmasta on tärkeää, että johtajalla on kyky 

innostaa alaisiaan sekä visioida uutta luovasti. Kun johtaja 

vuorovaikutuskäyttäytymisellään kannustaa miettimään asioita uudella tavalla, on 

työyhteisön jäsenten helpompi tuntea työnsä merkityksellisyys sekä vaikuttamisen 

mahdollisuudet. Tutkimusten mukaan johtajien on myös tärkeää kehittää laadukkaampia 

vuorovaikutussuhteita johdettavien kanssa, sillä sen seurauksena alaisten tyytyväisyyden 

viestintään ja vuorovaikutukseen on todettu lisääntyvän (Campbell, White, & Johnson 

2003, 171).  

 

Autenttiset johtajat pyrkivät kehittämään vuorovaikutussuhteita laadukkaammiksi, 

jolloin vaaditaan ymmärrystä omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja sen vaikutuksista 

työyhteisöön. Tyytyväisyyden kehittämisen taustalla onkin usein autenttinen johtajuus ja 

johtajan halu pyrkiä kehittymään saadun palautteen pohjalta. Johtaja toimii roolimallina, 

joka edistää myönteisen vision avulla työn merkityksellisyyden ja haasteellisuuden 

kokemista, rohkaisee lähestymään ongelmia uusilla tavoilla ja ottaa huomioon alaisten 

yksilölliset kehitystarpeet. Tällaisen vuorovaikutuskäyttäytymisen on todettu lisäävän 

myönteisyyttä työtä kohtaan sekä kokemusta työtyytyväisyydestä. (Kinnunen, Perko & 

Virtanen 2013). Myös tuen merkitys ja avoin viestintä näyttäytyvät vahvasti autenttisessa 

johtajuudessa, jossa johtaja pyrkii eettisesti hyvään vuorovaikutukseen ja 

johtamisviestintään. Autenttinen johtaja pyrkii tietoisesti lisäämään työtyytyväisyyttä, 

jolloin se usein näkyy myös toiminnassa ja haluna kehittää ja kehittyä. 

Erityisesti autenttiseen johtamiseen pyrkiminen osoittaa halua kehittää työyhteisön 

vuorovaikutussuhteita ja toimintaa, jotta työtyytyväisyys olisi korkealla. Johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen merkitys työtyytyväisyyden kasvattajana ja ylläpitäjänä 

onkin tärkeä oivallus työyhteisöissä, joissa pyritään parempaan työtyytyväisyyteen ja 

työhönsä sitoutuneeseen henkilöstöön. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

3.1 Tutkimuksen tavoitteet  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä 

tuottavasta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä sitä, miltä osin 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. 

Työtyytyväisyyden kokemuksen ja onnistuneen johtamisviestinnän yhteyttä tarkastellaan 

johdettavien näkökulmasta, koska halutaan selvittää, millaista johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on silloin, kun sen koetaan lisäävän työtyytyväisyyttä. Itse 

johtajia ei tutkimuksessa haastatella lainkaan, vaan aihetta lähestytään ainoastaan 

johdettavien kertomusten kautta. Tarkastelun kohteena ei ole ainoastaan hyvä tai huono 

vuorovaikutuskäyttäytyminen, vaan se, millaisia vuorovaikutuksen keinoja johtajat 

käyttävät onnistuessaan lisäämään johdettavien kokemusta työtyytyväisyydestä. 

Vuorovaikutuskäyttäytymisen lisäksi tarkastellaan, miltä osin autenttisen johtajuuden 

piirteet ovat yhteneviä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen ilmiöiden kanssa. Johtajien 

vuorovaikutuskäyttäytymisen eroja ja yhteneväisyyksiä ja niiden vaikutuksia henkilöstön 

kokemaan työtyytyväisyyteen on merkityksellistä nostaa esiin, jotta pystyttäisiin 

ymmärtämään vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikutuksia työtyytyväisyyden kokemiseen.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle jää johtajien käsitys omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja 

johtamisviestinnästä sekä siitä, miten he pyrkivät omalla 

vuorovaikutuskäyttäytymisellään vaikuttamaan henkilöstön työtyytyväisyyteen. 

Tutkimuksen kohdentuessa autenttisen johtajuuden tarkasteluun, johtajuuden muita 

suuntauksia ei tässä tutkimuksessa tarkastella vuorovaikutuskäyttäytymisen ja 

työtyytyväisyyden näkökulmista.  

 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta muodostui kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1) Millaisen vuorovaikutuskäyttäytymisen johdettavat kokevat tuottavan 

työtyytyväisyyttä? 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään sitä, millaista johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä liittyy tilanteisiin, joissa henkilöstö kokee 

työtyytyväisyytensä lisääntyvän. Tämän kysymyksen avulla perehdytään siihen, 

millaiseen vuorovaikutuskäyttäytymiseen henkilöstö kytkee työtyytyväisyyden 

kokemuksen.  Tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä on varmasti monia, mutta 

kysymyksen avulla selvitetään se, mitkä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet 

lisäävät työtyytyväisyyden tunnetta. 

 

2) Miltä osin henkilöstön kokema työtyytyväisyyttä lisäävä 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden käsitteen 

kanssa? 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään sitä, miltä osin henkilöstön 

kokema työtyytyväisyyttä lisäävä vuorovaikutuskäyttäytyminen kohtaa teoriataustassa 

esitetyn autenttisen johtajuuden käsitteen kanssa. Autenttista johtajuutta tarkastellaan 

itsensä tiedostamisen, ihmissuhteiden läpinäkyvyyden, tasapuolisen tiedonkäsittelyn sekä 

sisäistetyn moraalin kautta. Ymmärtämällä henkilöstön työtyytyväisyyden kokemusten 

yhteyttä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymiseen voidaan rakentaa kuvaa siitä, miltä osin 

henkilöstön kokemukset vastaavat kirjallisuudessa osoitettuja autenttisen johtajuuden 

piirteitä.  Autenttisen johtajuuden piirteitä, kuten johtajan halua kehittyä ja kehittää 

henkilöstöä, toimia eettisiä periaatteita noudattaen sekä luoda miellyttävä työympäristö, 

pyritään jäsentelemään tämän tutkimuskysymyksen kautta.  

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä  

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä 

tuottavasta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä sitä, miltä osin 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. 

Työntekijät kuvaavat sekä johtajan viestintä- että vuorovaikutuskäyttäytymistä. Tässä 

tutkimuksessa viestintäkäyttäytyminen nähdään yleisenä viestinnän tekona, joka ei 

välttämättä kiinnity suoraan johtajan ja työntekijän väliseen kuvattuun 

vuorovaikutustilanteeseen. Viestintäkäyttäytyminen on enemmänkin yleistä 

ohjeistamista tai toimintatapoja, jotka eivät kuitenkaan suoraan näyttäydy esimerkiksi 
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kahdenkeskisissä keskusteluissa. Vuorovaikutuskäyttäytymisen sen sijaan nähdään 

liittyvän työntekijän kuvaamaan, työtyytyväisyyttä tuottavaan vuorovaikutustilanteeseen, 

jonka pohjalle haastattelu perustuu sekä muihin suhdetason merkityksellisiin 

vuorovaikutustilanteisiin.  

  
Tutkimus perustuu johdettavien kertomuksiin siitä, miten johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen koetaan vaikuttavan työtyytyväisyyden rakentumiseen. 

Näin ollen tutkimustavoite on mahdollista saavuttaa parhaiten laadullisen 

tutkimusmenetelmän avulla. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään 

ihmisten tapoja toimia, kokea ja nähdä asioita (Corbin & Strauss 2008). Laadullisen 

tutkimuksen valinta on perusteltua, kun ollaan kiinnostuneita ilmiöiden 

yksityiskohtaisista rakenteista (Metsämuuronen 2008, 14), kuten tässä tapauksessa 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Gardnerin ym. (2011, 1132) mukaan 

empiirisissä tutkimuksissa autenttista johtajuutta on tutkittu vuosien 2003-2010 aikana 

enemmän määrällisesti kuin laadullisesti, joten autenttista johtajuutta on tarpeen tutkia 

laadullisin menetelmin nimenomaan johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen 

näkökulmasta, josta tutkimusta ei vielä ole juurikaan tehty.  Laadullisen menetelmän 

käyttöä puoltaa myös tarve ymmärtää haastateltavien kokemusta työtyytyväisyyden 

lisääntymisestä ja sen mittaaminen numeerisesti on haastavaa. Näin ollen 

tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimusmenetelmä. 

 

Tutkimus pohjautuu autenttiseen, merkitykselliseen kokemukseen, joka on tuottanut 

työtyytyväisyyttä. Valmista aineistoa ei tähän ollut saatavilla, joten aineisto täytyi kerätä 

osaksi tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä sovellettiin merkityksellisten 

tapahtumien menetelmää eli critical incident -haastattelumenetelmää, josta käytetään 

jäljempänä nimeä CI-menetelmä. Haastattelu on ensisijaisesti käsitteisiin, merkitykseen 

ja kieleen perustuvaa toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 41), joten sen avulla oli 

mahdollista päästä käsiksi ilmiöihin, jotka syntyvät johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Haastattelu antoi tutkimusmenetelmänä laajuutta ja 

joustoa, joita tarvittiin, jotta työtyytyväisyyttä tuottavaa vuorovaikutuskäyttäytymistä 

pystyttiin tarkastelemaan syvällisemmin. Haastattelu myös mahdollistaa lisäkysymysten 

esittämisen ja perusteluiden pyytämisen, jolloin saatava tieto on syvällisempää kuin 

esimerkiksi lomakkeella kerätty tieto (Hirsjärvi & Hurme 2014, 35). CI-menetelmää 

soveltamalla pyrittiin selvittämään johtajan ja alaisen välinen merkityksellinen 

vuorovaikutustilanne, jonka seurauksena alainen on kokenut työtyytyväisyytensä 
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parantuneen. CI-haastattelumenetelmää hyödyntämällä haastateltavat kuvaavat 

autenttisen ja merkityksellisen vuorovaikutustilanteen, jonka muistaa niin, että siihen on 

mahdollista palata tarkasti. Tämän tutkimuksen kannalta oli oleellista syventyä 

konkreettiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutustilanteeseen, jotta voitiin saada selville 

henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä. 

Tutkijalla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sen mukaan, millaisen 

merkityksellisen kokemuksen haastateltava kuvaa. Termillä kriittinen (critical) 

tarkoitetaan inhimillisen toiminnan merkittävää ja ratkaisevaa roolia tavoitteen tai 

lopputuloksen kannalta (Flanagan 1954). Toiminnan tehokkuutta tai tehottomuutta 

määrittäviä merkityksellisiä tapahtumia ovat työtehtävien tarkoituksen kannalta erityisen 

poikkeavat ja mieleen jäävät tapahtumat, jotka voidaan jälkeenpäin kuvata 

yksityiskohtaisesti ja ikään kuin jäljittää (Jaakola 2014). Alaisten kertomusten perusteella 

pyritään tunnistamaan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä. 

 

3.3 Haastateltavat ja haastattelujen toteutus  
 

Henkilöstön kokemukset johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja siinä näyttäytyvistä 

piirteistä saattavat vaihdella paljon johtajan omaan käsitykseen verrattuna. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään siihen, miten henkilöstö kokee johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikuttavan omaan työtyytyväisyyteensä ja miltä osin 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet ovat yhteneviä autenttisen johtajuuden 

käsitteen kanssa. Työtyytyväisyyden ollessa kokemuspohjainen asia, olisi sen 

arvioiminen haastavaa ainoastaan johtajan näkökulmasta. Näin ollen tutkittaessa 

nimenomaan henkilöstön työtyytyväisyyttä, on tärkeää saada tietoa suoraan johdettavilta 

siitä, mikä vaikutus johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä on työtyytyväisyyteen ja 

millaiseksi vuorovaikutuskäyttäytyminen koetaan. Johtajat itse osaisivat varmasti kuvata 

omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään ja sen pyrkimyksiä, mutta koska tutkimuksen 

kohteena on henkilöstön kokemukset työtyytyväisyyttä tuottavasta 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä, on perusteltua kuvata asiaa johdettavien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat johtajat, jotka ovat saaneet tunnustuksen esimiestyöstään niin 

sanottuina ”hyvinä johtajina tai esimiehinä” sillä heidät on palkittu Vuoden nuori johtaja 

-tai Teknologiateollisuuden vuoden nuori johtaja -palkinnolla tai kunniamaininnalla 

vuosina 2014 ja 2015. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui Vuoden nuori johtaja -palkinnon 
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saaneet johtajat, sillä he toteuttavat johtamistaan jo ainakin osittain onnistuneesti. Näin 

ollen on mielenkiintoista selvittää, löytyykö palkittujen johtajien 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä autenttisen johtajuuden piirteitä ja miten ne siinä 

rakentuvat. Palkinnon saajia voi kuka tahansa ehdottaa, joten useiden johtajien alaiset 

ovat ehdottaneet omaa esimiestään palkinnon saajaksi. Palkinnon saannin kriteereinä ovat 

muun muassa alle 40 vuoden ikä ja tapa johtaa vastuullisesti ja esimerkillisesti eettisen 

johtajuuden periaatteiden noudattaen. Palkinnon saajilta odotetaan vastuun kantamista, 

onnistunutta henkilöstöjohtamista sekä taitoa mukauttaa vuorovaikutusta tilanteen 

mukaan. Myös muun muassa tavoitteellisuus ja tuloksen tekeminen ovat palkinnon 

saannin kriteereinä. Tämän tutkimuksen kannalta oli merkityksellistä, että kaikki 

tutkimuksen kohteena olevat johtajat ovat saaneet saman palkinnon, jonka saamisella on 

yhteneväiset kriteerit, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään. 

 

Aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää henkilöä, jotka kaikki työskentelivät 

edustamiensa yritysten toimitusjohtajien alaisuudessa. Tutkimuksen kohteena oli kolmen 

eri yrityksen toimitusjohtajat. Yhden tutkimuksessa mukana olleen toimitusjohtajan 

alaisista haastateltiin yhtä henkilöä, toisen johtajan kolmea alaista ja kolmannen johtajan 

viittä alaista. Kaikki haastateltavat henkilöt olivat usein, suurin osa lähes päivittäin, 

vuorovaikutuksessa tutkimuksen kohteena olevan johtajan kanssa ja pystyivät näin 

kuvaamaan kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä.  

 

Tutkimukseen haluttiin haastateltavia enemmän kuin yhdestä organisaatiosta, jotta 

aineistoon saataisiin vaihtelevuutta ja monipuolisuutta. Mikäli kaikki haastateltavat 

työskentelisivät saman johtajan alaisuudessa, olisi tutkimuksessa kuvattu vain yhden 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä. Kun tutkimuksen kohteita eli johtajia oli kolmesta 

eri organisaatiosta, on vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen yhteneväisyyksiä autenttisen 

johtajuuden käsitteen kanssa mahdollista tutkia laajemmin eri johtajien 

vuorovaikutuskäyttäytymisen näkökulmista. 

 

Tutkittavia johtajia lähestyttiin aluksi sähköpostilla, jossa kerrottiin tutkimuksen 

tavoitteet ja pääasiat tutkimukseen liittyen sekä kysyttiin johtajilta lupaa tutkia heidän 

vuorovaikutuskäyttäytymistään. Sähköpostissa kerrottiin myös, että heitä pyydetään 

mukaan tutkimukseen Vuoden nuori johtaja -palkinnon saamisen myötä. Tämän jälkeen 

johtajat välittivät sähköpostia johdettavilleen, jotka saivat itse halutessaan ilmoittautua 
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mukaan tutkimukseen. Osassa yrityksistä johtaja välitti tiedon haastatteluihin 

osallistuvista henkilöistä, mutta kaikki osallistujat olivat vapaaehtoisesti mukana 

haastatteluissa. Sähköpostissa annettiin haastateltaville myös pohdintatehtävä 

ennakkoon, jossa pyydettiin miettimään 2-3 merkityksellistä johtajan kanssa käytyä 

vuorovaikutustilannetta, joiden aikana on kokenut vuorovaikutuksen olevan onnistunutta 

ja niiden on koettu tuottavan hyvän mielen tai tunteen työtyytyväisyyden lisääntymisestä. 

Merkitykselliseksi vuorovaikutustilanteeksi nimettiin sellainen, jonka muistaa selkeästi 

ja siihen on mahdollista palata mahdollisimman tarkasti, jotta tilanteen tarkka 

kuvaileminen on mahdollista. Sen lisäksi oli tärkeää, että on kokenut johtajan toimivan 

onnistuneesti tilanteessa ja se on ylläpitänyt tai lisännyt omaa työtyytyväisyyttä.  

 

Kaikki haastateltavat olivat lähes päivittäin tai ainakin viikoittain vuorovaikutuksessa 

johtajansa kanssa joko kasvokkain tai teknologiavälitteisesti. Vuorovaikutuksen määrä 

vaihteli työtehtävästä ja projektista riippuen, mutta kuitenkin vuorovaikutusta tapahtui 

kaikkien haastateltavien mukaan usein. Suurin osa haastateltavista työskenteli myös 

fyysisesti samassa paikassa johtajansa kanssa. Vuorovaikutuksen useus auttoi 

haastateltavia tuomaan esiin ja kuvaamaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, joita 

haastattelun aikana käytiin läpi.  

 

Kaksi haastatteluista toteutettiin heinäkuussa 2016 ja loput seitsemän elokuussa 2016. 

Haastatteluja pidettiin ympäri Suomea, neljässä eri kaupungissa. Haastatteluiden 

keskimääräinen kesto oli 43 minuuttia lyhyimmän ollessa 23 minuuttia ja pisimmän 

kestäessä 67 minuuttia. Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavan henkilön 

työpaikalla rauhallisessa tilassa, jossa haastattelu voitiin toteuttaa ilman häiriötekijöitä. 

Vielä ennen haastattelun alkamista varmistettiin, että haastattelu on lupa tallentaa, jotta 

tutkimuksen eri vaiheissa on mahdollista palata kuuntelemaan haastatteluita. Haastattelut 

sujuivat suunnitelmien ja tehdyn aikataulun mukaisesti ilman haasteita.  

 

Ennen haastatteluita tutkija valmistautui mahdollisimman syvällisesti pohtien, onko 

haastattelurunkoa tarpeen tarkentaa, mikä haastatteluissa on toiminut ja voisiko 

esimerkiksi kysymyksiä vielä selkeyttää ja päästä täten syvemmälle merkitykselliseen 

vuorovaikutustilanteeseen. Myös tarkentaviin lisäkysymyksiin oli varauduttu, jotta 

haastattelussa päästäisiin vuorovaikutuskäyttäytymisen ytimeen ja pohtimaan sitä 

syvällisemmin. Keskustelut aloitettiin sillä, että tutkija kertoi tutkimusaiheesta ja sen 

tavoitteista sekä aikataulusta. Sen jälkeen haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 
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esimerkein ja mahdollisimman laajasti merkityksellisiä vuorovaikutustilanteita ja 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä, jotta haastattelussa päästäisiin syvälle 

vuorovaikutuskäyttäytymisen tarkasteluun. Haastattelut alkoivat sillä, että haastateltava 

kuvasi johtajan kanssa käydyn merkityksellisen vuorovaikutustilanteen, jonka 

seurauksena johdettava on kokenut, että vuorovaikutustilanne on ollut onnistunut ja 

työtyytyväisyys on lisääntynyt. Kuvatun tilanteen seurauksena siitä esitettiin tarkentavia 

kysymyksiä, jonka jälkeen haastattelu eteni autenttisen johtajuuden ja viimeisenä 

työtyytyväisyyden teemoihin. Tarkentavia kysymyksiä esitettiin esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteen kulusta, siinä käytetyistä sanavalinnoista sekä kysyttiin 

määritelmiä esiin nousseille vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteille, kuten avoimuudelle, 

luottamukselle ja kuuntelemisen osoittamiselle. Haastattelut eivät olleet identtisiä 

keskenään, sillä haastateltavan kuvaama vuorovaikutustilanne ja siihen liittyvät 

tarkentavat kysymykset määrittivät haastattelun painopistettä ja suuntaa. Kaikissa 

haastatteluissa käytiin kuitenkin läpi haastateltavan kertoma merkityksellinen 

vuorovaikutustilanne sekä autenttisen johtajuuden ja työtyytyväisyyden teemat.  

Autenttisen johtajuuden teemassa esitettiin kysymyksiä muun muassa johtajan arvoista ja 

niiden näkymisestä osana vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä johtajan toiminnan 

johdonmukaisuudesta. Työtyytyväisyyden teemassa syvennyttiin haastateltavien 

työtyytyväisyyden kokemuksiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä johtajan 

vuorovaikutuksen ja työtyytyväisyyden yhteyteen. Haastateltavat kuvasivat aihetta 

mielenkiintoiseksi ja ajatuksia herättäväksi, joten haastateltavat vaikuttivat 

motivoituneilta ja aiheesta kiinnostuneilta. 

 

 

3.4 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Aineisto kerättiin laadullisesti soveltamalla merkityksellisten tapahtumien menetelmää, 

joten laadullisen menetelmän käyttämistä on perusteltua jatkaa myös aineiston 

analyysissä. Laadullisen analyysitavan avulla on myös mahdollista löytää vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Kokemusta on haastavaa mitata määrällisesti, joten laadullisella 

analyysillä on mahdollista saada tarkempaa kuvausta yksilön kokemuksesta. 

Laadulliselle analyysille on tyypillistä, että aineisto ja tutkimusongelma ovat tiiviissä 

vuoropuhelussa keskenään (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13).  Näin ollen 

aineiston analyysitavaksi valikoitui sisällönanalyysi, joka toteutettiin aineistolähtöisesti. 

Aineisto kerättiin kolmen eri teeman, haastateltavien kuvaileman merkityksellisen 
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vuorovaikutustilanteen, autenttisen johtajuuden ja työtyytyväisyyden teemojen kautta, 

joten myös analyysissä painottuivat samat teemat. Tämän lisäksi aineistoa pyrittiin 

tarkastelemaan avoimesti sekä löytämään muita mahdollisia esille tulleita teemoja tai 

ilmiöitä.  

 

Ennen varsinaiseen analyysiin siirtymistä aineistoon tutustutaan, sitä järjestetään ja 

luokitellaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 10).  Aineiston tarkastelun 

jälkeen se kirjoitettiin auki eli litteroitiin, jotta aineistoa olisi helpompi käsitellä sekä 

tarkastella syvällisemmin. Aineiston purkaminen on olennainen osa laadullista analyysiä 

(Nikander 2010, 432) ja puretun aineiston avulla on mahdollista päästä syvällisemmin 

käsiksi kerättyyn aineistoon. Haastattelut litterointiin asiatarkasti eli kaikkia haastatteluita 

ei litteroitu sanasta sanaan. Asiatarkka litterointi oli tässä tapauksessa riittävä, sillä 

haastatteluissa oli myös paljon esimerkiksi haastateltavan oman toiminnan kuvaamista, 

joka ei ollut merkittävää tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Sanatarkkaa 

litterointia käytettiin vain, kun haastateltava kuvasi johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä 

tai omaa työtyytyväisyyttä rakentavia tekijöitä. Näin ollen pystyttiin kuitenkin 

varmistamaan, että johtajan vuorovaikutuskäyttäytymiseen liittyvät ilmiöt tuli 

huomioitua riittävästi. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä noin 52 sivua käyttäen fonttia 

Times New Roman, kirjasinkokoa 12 ja riviväliä 1,5. Litterointia tehdessä haastateltavat 

nimettiin koodeilla H1-H9 ja haastateltavat saivat koodinsa sattumanvaraisesti. Tällä 

pyrittiin varmistamaan johtajien ja haastateltavien tunnistamattomuus sekä se, että 

aineistoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, eikä jokaisen johtajan alaisten 

haastatteluja omana aineistonaan. Aineiston keräämisen ja litteroinnin jälkeen aineisto 

järjesteltiin ja siihen tutustuttiin kuuntelemalla haastattelut usean kertaan. Tällä 

varmistuttiin siitä, että tutkimuksen kannalta relevantit kohdat oli litteroitu ja poimittu 

analysoitavaksi.  

 

Ilmiöiden asetteleminen luokkiin ja teemoihin jäsentää ja selkeyttää aineistoa 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 25) ja selkeyttää siten tutkimuksen suuntaa. 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi oli perusteltua toteuttaa teemoittelun avulla, 

koska itse aineiston keruu eli haastattelu toteutettiin samojen teemojen kautta. Jäsentelyn 

jälkeen aineiston analyysissä edettiin aineistolähtöisesti kolmen teeman kautta. 

Ensimmäisenä teemana tarkasteltiin sitä, miten haastateltavat kuvasivat johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä käytyjen keskustelutilanteiden kautta ja millaisia 

merkitykselliset vuorovaikutustilanteet olivat olleet. Sen jälkeen tarkasteltiin 
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työtyytyväisyyden teemaa eli sitä, millaisia kokemuksia henkilöstöllä on 

työtyytyväisyyttä tuottavasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja mitkä asiat ovat 

vaikuttaneet haastateltavan työtyytyväisyyden kokemukseen. Kolmantena teemana 

tarkasteltiin, miltä osin vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet ovat yhtenäisiä autenttisen 

johtajuuden käsitteen kanssa, jota esiteltiin taustaluvuissa. Kolmannen teeman kohdalla 

hyödynnettiin teoriasidonnaista lähestymistapaa ja peilattiin saatuja tuloksia aiempaan 

tutkimukseen ja tarkasteltiin miltä osin esitetyt vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet 

jäsentyvät autenttisen johtajuuden neljään ulottuvuuteen eli itsensä tiedostamiseen, 

ihmissuhteiden läpinäkyvyyteen, tasapuoliseen tiedonkäsittelyyn sekä sisäistettyyn 

moraaliin. Aineistolähtöisen ja teoriasidonnaisen analyysin seurauksena saatiin tulokset, 

joita esitellään seuraavaksi.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Työtyytyväisyyttä tuottava vuorovaikutuskäyttäytyminen  
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymyksen kautta.  Ensin 

kuvataan sitä, millaisen johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen henkilöstö kokee 

työtyytyväisyyttä tuottavana. Toiseksi kuvataan sitä, miltä osin 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa.  

Haastatteluiden aluksi työntekijät kertoivat johtajan kanssa käydyn autenttisen 

vuorovaikutustilanteen, jonka seurauksena he ovat kokeneet työtyytyväisyytensä 

lisääntyneen. Tilanne oli koettu merkitykselliseksi, joten siihen oli helppo palata 

uudelleen ja kuvata tarkasti vuorovaikutustilanteen tapahtumia. Samalla he kuvasivat 

johtajan käyttämää vuorovaikutuskäyttäytymistä kyseisessä tilanteessa. Johtajan 

viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen nähdään hyvin tärkeänä työyhteisön toiminnan 

ja työtyytyväisyyden kokemisen kannalta. Alla kuvataan aineistoesimerkein se, 

millaiseksi henkilöstö kokee työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen. 

Sen jälkeen kuvataan vuorovaikutuskäyttäytymisen ja autenttisen johtajuuden 

yhteneväisyyksiä.  

Työntekijät kuvasivat johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä pääsääntöisesti oman 

esimerkkitilanteen ja johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta. Tutkijan tehtävänä 

oli poimia työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen kuvailu 

työntekijöiden kertomasta autenttisesta vuorovaikutustilanteesta. Työntekijät näkevät 

johtajan viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytymisen tärkeänä tekijänä työtyytyväisyyden 

muodostumiselle, mutta sen kuvailemisen taso ja siitä esiin nousevat piirteet vaihtelevat 

vuorovaikutustilanteesta riippuen. Seuraavaksi kuvataan työntekijöiden 

työtyytyväisyyden kokemukseen vaikuttavia johtajan viestintä- ja 

vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteitä taulukossa kuvattujen ilmiöiden kautta.  
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TAULUKKO 1 Johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen ja sen piirteet (jatkuu) 

Harkitsevaisuus ja muiden kunnioittaminen - johtaja antaa tilaa tuoda ajatuksia esiin ja 

arvostaa kaikkien mielipidettä 

- johtaja haastaa pohtimaan ja 

harkitsemaan 

 

Selkeys ja suoruus  - selkeät yhteiset tavoitteet 

- johdonmukaisuus  

 

Innostumisen ilmaiseminen 

 

-innostumisen ilmaiseminen ja 

johdettavien innostaminen 

 

- kiinnostus alaisia ja heidän asioita 

kohtaan 

 

Kuuntelemisen osoittaminen - aito ja läsnä oleva kuunteleminen 

- vapaus esittää omia mielipiteitä 

- johtajan toiminnan mukauttaminen 

- halu kuunnella ja olla tavoitettavissa 

- henkilökohtaisista asioista puhuminen 

 

Arvojen ilmaiseminen ja eettisyys - arvojen näkyminen jokapäiväisessä 

toiminnassa ja pienissä teoissa 

 

- arvojen mukaan johtaminen 

- tasapuolinen kohtelu 

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen - palautteen vastaanottaminen ja 

toiminnan mukauttaminen sen mukaan 

 

- aktiivinen palautteen hakeminen  

- tarkka ja kunnioitettava tapa antaa 

palautetta 

 

- positiivinen palaute motivoi työntekoon 

 

Päätöksenteko - ripeä ja oikea-aikainen päätöksenteko 

- päätösten tekeminen yhdessä  
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Luottamuksen osoittaminen - johtajan luottamus johdettavien 

kykyihin 

 

- luottamus henkilökohtaisista asioista 

puhuttaessa 

 

- jaetut arvot luovat luottamusta 

- tiedon jakaminen ja jaettu ymmärrys 

tavoitteista 

 

Avoimuus  - johdettavien pitäminen ajan tasalla  

- yhteisesti jaetut tavoitteet  

- itsestä kertominen ja omien asioiden 

jakaminen 

 

- inhimillisyyden esiintuominen 

 

 

Harkitsevaisuus ja muiden kunnioittaminen. Työntekijät kokevat työtyytyväisyyttä 

tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen olevan muun muassa harkitsevaista sekä muita 

kunnioittavaa. Harkitsevaisessa käyttäytymisessä työtyytyväisyyttä tuottaa se, kun 

johtaja antaa tilaa puhua ja tuoda ajatuksia esille. Työtyytyväisyyttä koetaan, kun johtaja 

antaa tilaa mielipiteiden ja ajatusten esiintuomiselle ja haastaa pohtimaan ja 

harkitsemaan, kuten alla olevat aineistoesimerkit osoittavat.  

 

H9: [johtaja] on tämmönen hyvin harkitsevainen ja hiljanen, antaa muitten hyvin paljon 

puhua ja tuoda asioita esille. -- Se on kaikkein tärkeintä et näkee et esimies kuuntelee. Siitä 

tulee se fiilis et tehään yhes duunii.  

 

H7: Hän antaa siis aika vapaasti puhua. Hän ei käytä omaa, hän ei ota sitä tilaa, sitä 

keskustelua. – Semmonen työhyvämieli tulee siitä, että saan haastamista siitä, että 

haastetaan kysymällä asioita ja niitä joutuu miettimään. 

 

Selkeys ja suoruus. Työtyytyväisyyttä tuottavista vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteistä 

erityisesti selkeys ja suoruus nousivat aineistossa esiin. Työntekijät kokevat suoruudella 

ja selkeydellä olevan tehokas vaikutus työntekoon ja vuorovaikutustilanteisiin. 

Työtyytyväisyyttä koetaan, kun yhteiset tavoitteet ja suunta ovat selkeitä, sillä silloin 

työntekijät kokevat tietävänsä, mihin suuntaan asioita tulisi viedä.  
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H7: Aika suoraan asiaan mennään, puhutaan konkreettisista asioista, luvuista, tehtävistä, 

toimista. – Se on niitä [johtajan] vahvuuksia, että ei pallotella eikä ihmetellä. 

H6: [johtaja] on hirmu selkeä. Se viesti on selkeä koko organisaatiolle ja hän kiinnittää 

huomiota siihen, että se viestintä on selkeää. - - Se et mistä tulee se selkeys ja 

johdonmukaisuus, että on aika keskustelulle ja sille, että tehdään päätös ja mennään 

eteenpäin. 

 

Innostumisen ilmaiseminen. Työtyytyväisyyttä lisäävänä vuorovaikutuskäyttäytymisenä 

työntekijät kokevat myös johtajan kyvyn innostua ja innostaa alaisia toimimaan yhteisten 

tavoitteiden eteen. Innostuneisuus näkyy kiinnostuksena alaisten asioita kohtaan sekä 

kykynä heittäytyä suunnitteluun ja ideointiin.  

 

H2: Hän on tämmönen innostuja. --Tottakai se on semmonen et se varmaan inspiroi monia 

tässä porukassa kun näkee, että kauheella draivilla mennään eteenpäin  

 

H8: Hän on semmonen et pystyy tosi nopeesti heittäytymään ja ideoimaan ja olemaan mistä 

tahansa aiheesta kiinnostunut. - - Hän innostuu puhumaan ihan kaikesta niin se vaan 

välittyy, että se toinen ihminen kokee, että hän on juuri siitä asiasta kiinnostunut. 

 

Kuuntelemisen osoittaminen. Työntekijät kokevat johtajan kuuntelemisen taidon hyvin 

tärkeänä tekijänä onnistuneen vuorovaikutustilanteen ja työtyytyväisyyden kokemuksen 

saavuttamisen kannalta. Työntekijät kokevat, että kuuntelemalla johtaja osoittaa 

kiinnostusta alaisten asioita kohtaan ja sen koetaan olevan tärkeä osa johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä. Aidon kuuntelun kuvataan olevan läsnäoloa ja tarkentavien 

kysymysten esittämistä, ei ainoastaan asian kuuntelemista ja seuraavaan aiheeseen 

siirtymistä, kuten alla kuvataan.  

 

H4: Kyllä se kuunteleminen on ja se et aidosti kuuntelee. Kysyy kysymyksiä ja sit on hiljaa 

ja miettii niitä ja palaa siihen ja sillä lailla niin ku aito kuuntelu, ei vaan et niin ku et kysyy 

ja jatkaa seuraavaan, vaan se et mitä mä vastaan ni siitä jatkaa ja pohtii vähän.  

 

H5: Kyllä hän huomioi niin ku paljon. - - On sitä aitoo perehtyneisyyttä, niin se osoittaa 

tottakai mielenkiintoa ja kuuntelua. 

 

H1: Se siinä kuuntelemisessa on se juttu et hän ei halua siitä tilanteesta lähtee, jos hän ei 

oo ymmärtänyt sitä. Et sit sitä pyöritellään tai sovitaan et mihin mennessä se on pyöritelty. 

Hän varmistaa et siihen palataan ja et se aukee se asia. 
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Työtyytyväisyyttä rakentaa johtajan halu kuunnella muiden mielipiteitä ja mukauttaa 

omaa toimintaa annetun palautteen mukaisesti.  Asioista yhdessä päättämisen, erilaisten 

ratkaisujen ja mielipiteiden puntaroinnin koetaan antavan tunteen kuuntelemisesta ja 

yhdessä tekemisestä.  

 

H9: Kun itse antaa kommenttia et mun mielest sä voisit tehä näin ja näin ja näin ni tai toimii 

vähän erilailla jossain jutussa, ni seuraavan kerran ku on joku paikka ni se toimii sit taas, 

se ottaa opiks. Se kuuntelee ja reagoi siihen. Sillon tulee se fiilis, et se on semmosta niin 

kun, täähän on yhdessä oppimista koko ajan. 

H2: Kyllä se ote on hyvin pitkälti semmonen, että hän kuuntelee ja kaikki saa 

näkemyksensä varmasti esittää eikä niitä oikopäätä tyrmäillä. 

H3: Hän painottaa myös sitä et pitää olla riittävästi aikaa keskustella et kaikki saa tuoda 

esiin omia näkemyksiään. 

 

Kuunteleminen tulee vahvasti esiin myös henkilökohtaisista asioista puhuttaessa. Osalle 

työtyytyväisyyttä rakentaa se, että johtajalle voi puhua työasioiden lisäksi 

yksityiselämästä ja häneltä voi saada tukea. Myös tavoitettavissa oleminen heijastuu 

kuuntelemiseen ja työntekijät kokevat tärkeäksi, että johtaja on tarpeen vaatiessa halukas 

kuuntelemaan ja mahdollista tavoittaa.  

H4: Mä saan hänet aina kiinni, jos mä haluan. Että vaikka on tosi kiireinen ja päivät on 

aivan niin kun buukattuja ni jos on joku asia mist mä haluun puhuu ni kyl hän soittaa aina.  

 

Kuuntelemisen nähdään siis olevan tärkeä työtyytyväisyyttä tuottavan 

vuorovaikutustilanteen tekijä. Johtajat osoittavat kuuntelemista eri tavoin, mutta sen 

merkitys on suuri alaisille niin työ- kuin henkilökohtaisissakin asioissa. 

Kuuntelemisellaan johtaja pystyy osoittamaan arvostusta ja mielenkiintoa alaisiaan 

kohtaan sekä luomaan tunnetta yhdessä tekemisestä.  

Arvojen ilmaiseminen. Johdettavat kokevat johtajien omien ja yrityksen arvojen näkyvän 

vahvasti päivittäisessä johtamisessa ja vuorovaikutuskäyttäytymisessä, ja vaikuttavan 

työtyytyväisyyden tunteeseen, mikäli omat ja johtajan arvot kohtaavat. Johtajien 

tavoittelemia arvoja ovat muun muassa tyytyväinen henkilöstö ja asiakkaat, kaikkien 

tasapuolinen kohtelu sekä muiden huomioiminen. Työntekijöiden mukaan arvot 

näyttäytyvät pieninä, mutta tärkeinä tekoina, jotka vahvistavat tunnetta onnistuneesta 

vuorovaikutustilanteesta ja lisäävät siten johdettavien työtyytyväisyyttä, kuten esimerkit 

osoittavat.  
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H2: Henkilökohtaset arvot näkyy ylipäätään siinä miten ihmisiä kohdellaan. Ja se on niin, 

kun semmonen, että siinä niin kun tulee näkyviin kanssa kaikessa tekemisessä.  

H1: Sen minkä hän uskoo ja mistä hän saa faktat ni hän rupee välittömästi toimimaan sen 

mukaisesti ja huolehtii et porukka toimii. 

H3: [Johtaja] pitää niin ku yllä niitä yhtiön arvoja et on luottamusta toisiin. Hän itse pyrkii 

toiminnan kautta elämään arvojen mukasesti et hän ei toimitusjohtajana hae mitään 

etuoikeuksia itselleen vaan enemminkin jos tehdään joitain asioita ni hän katsoo ettei hän 

ainakaan saa yhtään enempää kuin muut.  

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

koetaan tärkeinä vuorovaikutussuhteen kehittymisen ja työyhteisön kehittämisen 

kannalta. Työntekijät kokevat johtajalta saadun palautteen tärkeänä ja työtyytyväisyyttä 

lisäävänä, kun saadun palautteen perusteella on mahdollista kehittyä.  Työtyytyväisyyden 

rakentumisen kannalta tärkeää on kuitenkin se, miten johtaja palautetta antaa ja onko hän 

itse valmis vastaanottamaan palautetta omasta toiminnastaan.  Keskeinen kokemus 

palautteen antamisesta johtajalle on myönteinen ja sen koetaan auttavan niin työntekijöitä 

kuin johtajaakin niin työssä kuin työyhteisön jäsenenä.  

 

H4: Mä en oo koskaan tavannu ihmistä joka ottais yhtä hyvin palautetta vastaan ja kääntäis 

sen niin kun toimintaan. Et hän on aivan uskomaton siinä suhteessa. -- Mä muistan et mä 

joskus annoin hänelle palautetta aikasemmin että kysy miltä musta tuntuu, kysy muilta 

alaisilta miltä tuntuu. Ja sit seuraavan kerran ku meil oli tämmönen ajankohtaisasiat ja hän 

kysy et mille sust tuntuu, miten sä voit. Ni must tuntu se tosi hyvälle. 

 

H1: Hän haluaa kehittyä ja on fiksu kaveri ja - - yrittää ottaa opikseen. 

H3: Hän pitää tämmösiä niin sanottuja speed datejä jokaisen työntekijän kanssa 15 

minuuttia. Ja tavallaan sitä kauttahan hän saa jokaiselta firman työntekijältä palautetta. 

 

Johtajan kannustaessa ja antaessa palautetta johdettavilleen, työntekijät kokevat 

kehittymisen omassa työssä olevan helpompaa. Työntekijät kokevat, että 

työtyytyväisyyden tunne lisääntyy, kun johtajalta saa palautetta ja siten tavoitteiden 

asettaminen ja saavuttaminen on helpompaa. Työntekijöiden kokemuksen mukaan 

työtyytyväisyys rakentuu selkeästä ja yksityiskohtaisesti annetusta palautteesta, joka 

keskittyy työasioihin ja työssä suoriutumiseen.  
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H6: Se mikä on auttanu mua ihan hirveesti [kehittymään] on se, että se palaute on niin tosi 

tarkkanäköistä. - - Mun työtyytyväisyyden tunne on kaiken kaikkiaan syntyny siitä 

tarkkanäköisestä palautteesta, jota hän pystyy antamaan. 

H8: [johtaja] antaa välittömän palautteen ja myöskin sen, että hyvällä tavalla sanoo 

asioista, että tämä pitäisi hoitaa. Tai nopeasti kiittää.  - - Se tulee sillai mukavalla tavalla ja 

hyvällä fiiliksellä ja hyvällä mielellä. 

H4: Se on aina kunnioittavasti annettu ja se on aina siltä kannalta annettu et haluaa kehittää 

ihmistä. Et mä en oo koskaan kuullu hänen niin ku suuttuvan tai et antais palautetta sen 

takii et täytyy saada itsestään ulos. Vaan et se on aina mietitty sen ihmisen kannalta ja mikä 

kehittää sitä ihmistä ja miten se ihminen pystyis sen ottaa vastaan. 

 

Johtajan antama kiitos ja kehut koetaan tärkeinä niin kehittymisen kuin 

työtyytyväisyyden, työmotivaation ja onnistumisten saavuttamisen kannalta. Työntekijät 

kokevat positiivisen ja kannustavan palautteen motivoivan työntekoon sekä parantavan 

työssä suoriutumista ja työtyytyväisyyttä. 

 

H4: Onhan se semmonen positiivisuuden kierre. Et kun tuntuu, että tekee hyvin ja saa 

hyvää palautetta ni se ruokkii sitä et tekee innokkaammin ja enemmän ja uusia asioita. Ja 

samalla vie sitä myös eteenpäin.  

 

Päätöksenteko. Johtajan kyvyn tehdä päätöksiä työntekijät näkevät vastuunottamisena, 

joka johtajalle kuuluu. Työntekijät kokevat ripeän ja oikea-aikaisen päätöksenteon 

työtyytyväisyyttä tukevana. Työntekijät kokevat, että myös muilla kuin johtajalla on 

vaikutusvaltaa tehtäviin päätöksiin ja erimielisiä päätöksiä pohditaan yhdessä, joka 

puolestaan lisää kokemusta työtyytyväisyydestä. Yhdessä tekemisen ja työntekijöiden 

mielipiteiden arvostamisen koetaan lisäävän työtyytyväisyyden kokemusta. 

   

H2: Se on yks parhaista piirteistä mun mielestä mitä mä ainakin arvostan, et se päätös 

osataan tehdä sillon kun se on ajankohtanen.  

H9: Se lisää mun työtyytyväisyyttä et hommat rullaa ja mennään eteenpäin ja myös koko 

organisaation työtyytyväisyyttä et ku tehään päätöksiä. Se päätös voi olla myöteinen tai 

kielteinen, ihan sama kunhan tehdään päätös. 

 

Luottamuksen osoittaminen. Työntekijät kokevat luottamuksellisen suhteen johtajan ja 

työntekijöiden välillä tärkeäksi tekijäksi onnistuneessa johtaja-alaissuhteessa ja 

työtyytyväisyyden saavuttamisessa. Luottamusta voidaan osoittaa monissa tilanteissa ja 

työntekijät kuvailevat ja määrittelevät luottamusta hyvin eri tavoin niin suhde- kuin 

tehtävätasolla. Johtajalta odotetaan luottamusta ja uskoa työntekijöiden kykyihin ja työstä 
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suoriutumiseen, mutta luottamuksen koetaan olevan myös tuen antamista eri tilanteissa. 

Työntekijöiden mukaan luottamus on tärkeä työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä ja ilman 

tunnetta luottamisesta, olisi työtyytyväisyys haastavampi saavuttaa.  

 

H8: Aina se, että asioista selvitään, ei jätetä pulaan. Se on se avain juttu.  

H6: Se ei mun mielest oo ikinä oo semmonen asia joka syntyy niin ku jossain tietys 

hetkessä tai räpäytyksessä. Vaan luottamuksen sä pystyt niin ku rakentaa vaan pitkän ajan 

kuluessa. 

H1: Täällä työskennellessäni ei oo kertaakaan mulle tullu mieleenkään, et jos mul on idea 

mitä meiän pitäis tehdä ni ettenkö vois sitä viedä eteenpäin tai mun pitäis miettiä kenelle 

mun pitäis puhua tai näin poispäin.  

 

Työntekijät kokevat, että työtyytyväisyyttä tukee luottamuksellinen suhde myös 

henkilökohtaisista asioista puhuttaessa. Työtyytyväisyyttä lisää myös luottamus siihen, 

että kahdenkeskeisesti puhutut asiat pysyvät kahdenvälisinä ja myös omista 

henkilökohtaisista asioista voi puhua ilman pelkoa luottamuksen menettämisestä.  

 

H9: Sekin tuo sitä luottamusta, kun puhutaan aika avoimesti mikä fiilis on. Et niin ku 

tunteista ja siitä mikä on se tilanne. 

H8: Se, että henkilökohtaisesta elämästä voi avautua. - - Ja on heittäytynyt luottamaan ja 

saanut sen vastavuoroisesti takaisin, että se on ollut hyvä juttu. 

 

Työntekijät kokevat luottamuksellisen suhteen vaikuttavan myös omaan työskentelyyn ja 

kykyjen osoittamiseen ja sitä kautta työtyytyväisyyteen. Myös vapauden ja vastuun 

jännite tulee esiin luottamusta määriteltäessä ja sen merkitystä pohdittaessa.  

 

H6: Mä pystyn ihan mihin vaan jos esimies luottaa muhun. Et jos muhun ei luoteta ni mä 

en osaa mitään, mut jos mul on tunne et muhun luotetaan ni mä uskalla tehä sellasiakin 

asioita, joita mä en muuten osais. Et se esimies on kyl tosi ratkaseva.  

 

H3: No kyl niin ku varmaan siitä et saa ideoita ja itsenäisesti hoitaa asioita. Et tavallaan ei 

tulla liian herkästi sanoo omii mielipiteitä.  

 

Työtyytyväisyyden koetaan rakentuvan myös arvojen kautta ja yhteisesti jaettujen 

arvojen koetaan lisäävän luottamusta yhdessä tekemiseen.  
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H5: Ja kyllähän se näkyy niin, että ihmisistä ei aidosti puhuta pahaa. Se on semmonen 

arvostava se keskustelun sävy ja riippumatta siitä onko johtaja tai asiakas tai työntekijä. Ni 

se ei muodosta sitä ihmiskäsitystä. Vaan peruslähtökohtana ihmisiin voi luottaa. 

 

H4: Tuntuu ettei voi saada mitään aikaan, jos ei oo yhteiset arvot, luottamuspohjaa ja sitä 

yhteistä suuntaa mihin viedään. Se on mulle se mikä tuo tosi ison tyytyväisyyden. 
 

Luottamuksen merkitys työtyytyväisyyden ja työssä onnistumisen kannalta nähdään 

työntekijöiden mukaan merkittävänä ja sitä halutaan vaalia työyhteisön sisällä. 

Luottamuksen osoittamiseksi työntekijät kokevat esimerkiksi tiedon jakamisen 

työntekijöille johtajan toimesta sekä tiedon siitä, mihin suuntaan yritystä ollaan yhdessä 

viemässä. Työntekijät kokevat luottamuksen moninaisena asiana, joka näyttäytyy 

kaikessa arjen tekemisessä, päätöksenteossa ja kahdenvälisissä keskusteluissa.  

Avoimuus. Luottamuksen ohella työntekijät kokevat avoimuuden tärkeänä edellytyksenä 

työtyytyväisyyden saavuttamiselle. Työntekijät kuvaavat avoimuutta niin 

vuorovaikutussuhteen kuin tehtävienkin tasolla, esimerkiksi sen kautta, miten johtaja 

jakaa tietoa ja kertoo tulevista suunnitelmista. Vuorovaikutussuhteen tasolla avoimuus on 

työntekijöiden mukaan mahdollista saavuttaa, kun keskustelua voidaan käydä mistä 

tahansa aiheesta ja pohtia asioita yhdessä.  

 

H9: Mun mielestä meil on yhteiset tavotteet, ne on puhuttu läpi jo vuosi sitten, sit me niin 

ku ajatellaan bisnestä aika niin ku samalla lailla, me niin ku ymmärretään miks me täällä 

ollaan. Ollaan purettu yhdessä omat missiomme, tavallaan et miks me eletään, miks me 

herätään aamulla ja mitä me niin ku halutaan. Kumpikin tiedetään jo ihan niin ku siltä 

tasolta jo. Et niin ku avoimesti sanotaan mitä halutaan.  

H2: Sitten kun hänkin hyvin avoimesti kertoo ihan työntekijöille, että mitä tässä ollaan 

tekemässä. 

 

Työntekijät toivovat johtajan kertovan itsestään ja tuovan omia esimerkkejä toimintaansa, 

jolloin avoimuuden ja luottamuksen johtajan ja johdettavien välillä koetaan kasvavan. 

Omien esimerkkien kertomisen koetaan antavan johtajasta inhimillisemmän kuvan, 

jolloin häneen on helpompi samaistua ja antaa tukea myös johtajalle. Työtyytyväisyyttä 

tukee johtajan tunteminen myös henkilökohtaisemmalla tasolla, jolloin luottamuksen ja 

avoimuuden koetaan lisääntyvän.  
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H1: Se tarinoiden käyttäminen, se muiden inspiroiminen ja semmonen henkilökohtaisuus 

ni se ei missään nimes tule luontaisesti hänelle. Mut hän kuitenkin ymmärtänyt, että se on 

se tapa tehdä. 

H4: Just tämmönen et käyttää esimerkkejä ja käyttää tunteita ku hän pitää esityksiä 

ihmisille ja kertoo omia esimerkkejä siitä ku puhu meiän [työntekijöille] -- Et ei vaan puhu 

asiasta vaan jokaiseen asiaan löytää aina esimerkin. 

H6: Mutta näkyy myös tässä meiän kahdenvälisessä et hän avoimemmin jakaa sitä omaa 

elämää. -- Ja nyt ehkä enemmän sitä et mitä hän tuntee ja millaisia pohdintoja hän käy läpi. 

 

Työntekijät kuvaavat johtamisviestintää myös toiminnan, ei ainoastaan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta. Osa työntekijöistä kokee johtajan toimivan 

enemmän esimerkin kuin konkreettisten viestien ja ohjeiden kautta. Esimerkin 

näyttämisellä koetaan olevan merkittävä vaikutus siihen, miten myös henkilöstö alkaa 

toimia yhteisten tavoitteiden eteen, kuten seuraavat esimerkit osoittavat. 

  

H3: Aika paljon se tulee hänen kertomanaan ja hän pyrkii sit siinä asettaa sitä niin ku 

ambitiotasoa ja sitä kautta kannustamaan ja ehkä luomaan uskoo siihen et hei me pystytään. 

H1: Hänen sanallinen viestintä on aika tämmöstä niin kun insinööritavaraa, mut sit taas se 

mikä on ihan poikkeuksellista, tekee sitä mitä puhuu. Niin kun esimerkillään toimiminen. 

Ja vielä se, että kun sä sanot, että nyt meiän pitäis tehä näin, niin sit sä vaihdat viiden 

sekunnin päästä omaa toimintaa siihen, että tehdään näin. Jotta kaverit näkee sen, että 

itseasiassa tää ei ollut mikään aie, vaan me ruvetaan tekemään ihan samantien.  

H2: Se on ehkä yks niistä jutuista mikä on niin kun merkittävin, on tää esimerkin 

näyttäminen ja semmonen oman tekemisen kautta kaikki ymmärtää, että tässä mennään 

johonkin suuntaan. 

 

Johtajan toiminnalla ja vuorovaikutuskäyttäytymisellä nähdään siis olevan suuri vaikutus 

työtyytyväisyyden kokemiseen ja sen lisääntymiseen. Eri ihmiset kaipaavat erilaista 

johtamista ja heidän työtyytyväisyytensä rakentuu erilaisten asioiden varaan. Näin ollen 

johtajan on tärkeää tuntea johdettavansa sekä saada palautetta toiminnastaan, jotta siinä 

on mahdollista kehittyä ja siten lisätä työntekijöiden kokemusta työtyytyväisyydestä. 

Johtajien oma persoona ja tapa toimia saa työntekijöiden mukaan näkyä vahvasti 

jokapäiväisessä toiminnassa, mutta työnteon toivotaan olevan yhdessä suunniteltua ja 

toteutettua. Erityisen tärkeinä työtyytyväisyyttä lisäävinä tekijöinä työntekijät kokivat 

kuuntelemisen taidon, palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä luottamuksen ja 

avoimuuden piirteet. Seuraavaksi tarkastellaan, miten työtyytyväisyyttä lisäävä 

vuorovaikutuskäyttäytyminen jäsentyy autenttisen johtajuuden piirteisiin.   
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4.2 Vuorovaikutuskäyttäytymisen ja autenttisen johtajuuden 

yhteneväisyys 
 

Tässä luvussa esitellään, miten työtyytyväisyyttä tuottava vuorovaikutuskäyttäytyminen 

on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. Autenttisen johtajuuden 

pääpiirteitä esiteltiin taustaluvuissa neljän eri ulottuvuuden eli itsensä tiedostamisen, 

ihmissuhteiden läpinäkyvyyden, tasapuolisen tiedonkäsittelyn sekä sisäistetyn moraalin 

kautta. 

Itsensä tiedostaminen. Jo aiemmin kuvattiin, että työntekijät kokevat työtyytyväisyyttä 

rakentavana vuorovaikutuskäyttäytymisenä muun muassa johtajan kyvyn ymmärtää 

omaa toimintaansa ja olla tietoinen omasta johtamisestaan. Itsensä tiedostamisen 

ulottuvuuden mukaan johtaja ymmärtää omia vahvuuksia ja heikkouksiaan, ja on myös 

halukas kehittämään omaa toimintaansa. Autenttiselle johtajalle on tärkeää kehittää itseä 

ja kehittyä johtajan roolissa, ja palautteen avulla kehittyminen on mahdollista. 

Työntekijät kuvaavat johtajien hakevan palautetta alaisten kanssa käydyissä 

vuorovaikutustilanteissa ja pyrkivät täten kehittymään. Palautteen hakeminen ja oman 

toiminnan kehittäminen näyttävät kuulunvan itsensä tiedostamisen teemaan, kuten 

seuraavat esimerkit osoittavat. 

H6: Hän myös systemaattisesti hakee palautetta. - - Hän on hyvin avoin sille että saa 

ehdottaa ja monesti ihan sanoo, että tähän hän toivoo palautetta. -- Yks näistä hänen 

arvoistaan oli jatkuva kehitys et se on hänelle jo arvo sinänsä. Kaikessa mitä hän tekee ni 

hän pyrkii parempaan.  

H9: -- Hän haluu aina kysyy, että mitä hän voi parantaa tai mitä pitäis muuttaa tai miten 

hän vois kehittyä ja mitä hän niin ku vois tehä eri lailla. 

 

Työntekijät kuvaavat johtajan tiedostavan oman toimintansa ja johtavan myös 

esimerkillään ja sen työntekijät kokevat työtyytyväisyyttä tuottavana, kuten jo aiemmin 

tuloksissa kuvattiin. Oman toiminnan tiedostaminen ja siinä kehittyminen näyttäytyy 

johdettaville johtajan oman esimerkin ja vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta.  

 

H1: Kyl hän niin kun asettelee sanansa ja on miettiny sen viestin, mut hän ei oo hidas 

kuitenkaan. Mut myöskin viestintä ja oma esimerkki, oma käyttäytyminen ja oma 

heittäytyminen. 
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Itsensä tiedostamisen ulottuvuuteen liittyy myös ymmärrys siitä, miten yksilö rakentaa 

merkityksiä sekä miten oma toimintaa vaikuttaa muihin ihmisiin ja päinvastoin. Kun 

johtaja rakentaa merkityksiä yhdessä johdettavien kanssa, pyrkii hän samalla 

vuorovaikutuksellisiin suhteisiin alaisten kanssa, jonka työntekijät kokevat kiinnostuksen 

osoittamisena. Työntekijät kokevat johtajien olevan kiinnostuneita myös johdettavien 

henkilökohtaisesta elämästä ja muusta työn vastapainosta. Osa johtajista osoittaa 

kiinnostustaan usein tarkoituksenaan oppia tuntemaan alaisiaan paremmin ja täten 

johtajaa heitä tarkoituksenmukaisella ja henkilöstön haluamalla tavalla. Itsensä ja oman 

toimintansa tiedostava johtaja pyrkii vuorovaikutuksellisiin suhteisiin alaistensa kanssa, 

jotta voisi oppia heiltä, saada tietoa siitä, miten työt sujuvat sekä tyytyväisyydestä työtä 

ja työyhteisöä kohtaan. Vuorovaikutuksellisiin suhteisiin pyrkiminen näkyy sekä 

toiminnan että vuorovaikutussuhteen tasolla ja erilaisissa tilanteissa. Johtajan 

tiedostamalla oman toimintansa vaikutukset työntekijöihin, työntekijät kokevat olevansa 

tärkeitä työyhteisön jäseniä, joka puolestaan sitouttaa, motivoi ja kannustaa työn 

tekemiseen. Kuten jo aiemmin kuvattiin, nämä itsensä tiedostamisen piirteet vaikuttavat 

työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sen lisääntymiseen, kuten myös alla olevat esimerkit 

osoittavat: 

 

H2: Se, että kuinka sitä kiinnostusta konkreettisesti osoitettaisiin niin aika-ajoin käydään 

asioita läpi niin hän saattaa kysyä, että onko sopivasti tekemistä tai liian paljon juttuja tai 

pitäiskö jotain muuta miettiä. - - Onhan meillä ollu näitä tyky-päiviä ja muita, mutta ei se 

mun mielestä niistä tule vaan kyllä se liittyy näihin päivittäisiin tekemisiin, että onko 

kaikilla olosuhteet ja tekemisen välineet ja tavoitteet kohdallaan. Ja se on yleisesti ottaen 

se henkilöstön kanssa oleminen niin siitä se muodostuu.  

 

H5: Kyllä hän tiedostaa aika paljon ihmisten tiettyjä mieltymyksiä. - - Hälle jää paljon 

tämmösii pieniäkin asioita mieleen. - - On sillai oikeella tavalla kiinnostunut. 

 

Ihmissuhteiden läpinäkyvyys. Ihmissuhteiden läpinäkyvyydellä tarkoitetaan johtajan 

omien tunteiden ilmaisemista ja ajatusten kertomista. Tämä lisää henkilöstön 

kokemuksen mukaan myös muiden luottamusta siihen, että omia näkemyksiä on 

hyväksyttävää ilmaista. Ihmissuhteiden läpinäkyvyys näkyy muun muassa silloin, kun 

työntekijät kokevat työtyytyväisyyden lisääntyvän johtajan kertoessa itsestään, 

tunteistaan ja ajatuksistaan avoimesti. Tämä myös kannustaa työntekijöitä kertomaan 

omista asioistaan ja lisää luottamusta siihen, että omia ajatuksia voi tuoda esiin ja johtaja 

tukee sekä arvostaa avointa keskusteluilmapiiriä. 



39 
  

 

 

H6: Kyllähän sekin osoittaa luottamusta, että [johtaja] luottaa mun arvioihin siitä 

tilanteesta ja mun tekemiin analyyseihin. 

 

H2: Et ehkä se tuki näkyy siinäkin et voi niin ku epäonnistua vapaasti et ei tarvii sitä pelätä.  

 

Työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet eivät yksiselitteisesti 

jäsenny vain yhteen autenttisen johtajuuden piirteistä, vaan ne limittyvät ja jäsentyvät 

päällekkäin. Työtyytyväisyyttä tuottavista vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteistä 

luottamuksen ja avoimuuden lisäksi kuunteleminen ja palautteen antaminen ja saaminen 

jäsentyvät osaksi ihmissuhteiden läpinäkyvyyden piirteitä. Palaute siis jäsentyy sekä 

itsensä tiedostamisen että ihmissuhteiden läpinäkyvyyden piirteisiin.  

Tasapuolinen tiedonkäsittely. Tämän ulottuvuuden mukaan johtajat analysoivat 

merkityksellisen tiedon ennen päätöksen tekemistä. Johtajat ovat valmiita 

vastaanottamaan ja kuulemaan uudenlaisia, omista ajatuksistaan poikkeavia, näkemyksiä 

johdettavilta. Jo aiemmin kuvattiin johtajan oikea-aikaisen ja tehokkaan päätöksenteon 

lisäävän johdettavien työtyytyväisyyttä. Autenttisen johtamisen piirteiden mukaan on 

tärkeää, että päätöksenteko on tarkkaan harkittua ja johtaja puntaroi vaihtoehtoja ennen 

päätöksen tekemistä. Tällä tavoin johtaja välttää epäjohdonmukaisen toiminnan ja 

päätöksenteon. Työntekijät kuvaavat tiedonkäsittelyn tasapuolisuuden näyttäytyvän 

päätöksenteossa, ja työntekijät pitävät tärkeänä avointa keskustelua myös päätöksistä, 

joista ei olla oltu alun perin yksimielisiä.  

 

H9: Jos hän on tehny päätöksen, joka ei oo ollu täysin mun tai mis mä oon eri mieltä ni 

seki puretaan sitten niin ku ettei ne jää kasaan vaan niitä puretaan joka kuukausi, koska ei 

me voida olla samaa mieltä kaikist asioista eikä pidäkään olla. 

 

Tasapuolinen tiedonkäsittely näyttäytyy siis sekä päätöksenteon että avoimuuden 

piirteissä, joiden molempien työntekijät kuvaavat tuottavan työtyytyväisyyden 

kokemusta.  

Sisäistetty moraali ja arvot. Sisäistetyn moraalin ulottuvuudessa keskiössä on johtajan 

omat arvot ja niiden mukaan toimiminen. Moraalisten periaatteiden ja omien arvojen 

tulisi ohjata johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä ja se puolestaan näyttäytyy 

työntekijöille tyytyväisyyttä tuottavana vuorovaikutuskäyttäytymisenä.  Työntekijöiden 
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mukaan johtajien vuorovaikutuskäyttäytymisessä näkyy vahvasti arvopohjaisuus ja täten 

vuorovaikutuskäyttäytymisen nähdään olevan hyvin johdonmukaista. Johdonmukaisuus 

näyttäytyy sen lisäksi muun muassa palkoissa ja muissa etuuksissa ja niiden 

oikeudenmukaisuudessa sekä läpinäkyvyydessä. Sisäistetty moraali näkyy työntekijöille 

johtajan toiminnan johdonmukaisuutena, kun johtaminen perustuu johtajan omiin ja 

yrityksen arvoihin, joita viestitään läpi organisaation.  

H4: Hyvin siis systemaattinen. Muutamia isoja asioita, mitä on ne mitä viedään eteenpäin 

ja niistä viestitään niin ku kaikessa.  

 

H3: [johtajan] pitää olla valmis perustelemaan kaikki asiat läpinäkyvästi, joten 

läpinäkyvyys pakottaa aika johdonmukaiseen käytökseen koska kyl muuten tulee aika 

semmonen voimakas palaute. 

 

H1: Valittu malli on 100% käytössä. Siinä hän on poikkeuksellinen tyyppi, että sillon ku 

hän ostaa sen idean ni hän muuttaa sen oman käyttäytymisensä välittömästi ja alkaa toimia 

sen mukaan välittömästi. Ja sit sitä ei niin ku ennen ku seuraava oppi tulee ni vaihdeta. 

 

Johdettavien työtyytyväisyyttä lisääviä arvoja ja niiden vaikutuksia työtyytyväisyyden 

kokemukseen esiteltiin jo aiemmin. Kun johtaja on tietoinen itsestään ja toimintansa 

seurauksista, toimii hän johdonmukaisesti arvojen ja valittujen toimintatapojen 

mukaisesti. Arvot jäsentyvät siis vahvasti sisäistetyn moraalin ulottuvuuteen, jonka 

pohjalle autenttisen johtajuuden kaiken kaikkiaan nähdään rakentuvan. Sisäistetty 

moraali ja arvot näyttäytyvät myös muissa esitellyissä autenttisen johtajuuden 

ulottuvuuksissa, joka myös todistaa ulottuvuuksien päällekkäisyyttä. 

Kaiken kaikkiaan autenttinen johtajuus perustuu eettisyyden arvioimiselle ja eettisen 

viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytymisen tavoittelulle. Kaikissa neljässä autenttisen 

johtajuuden ulottuvuudessa eettisyys on pääroolissa, ja johtaja joutuukin pohtimaan 

eettisyyttä päivittäin, jotta johdettavat voivat kokea vuorovaikutuskäyttäytymisen 

tuottavan työtyytyväisyyttä. Autenttisen johtajuuden saavuttaminen tai siihen pyrkiminen 

vaatii jatkuvaa kehittymistä ja halua kuunnella työntekijöiden mielipiteitä ja ajatuksia 

samalla, kun johtaja on tietoinen omasta itsestään sekä roolistaan johtajana. 

Työtyytyväisyyttä tuottava vuorovaikutuskäyttäytyminen rakentuu siis monista eri 

tekijöistä, joiden välille on löydettävä tasapaino. Sen löydyttyä työtyytyväisyyttä lisäävä 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on mahdollisia saavuttaa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

5.1 Tutkimuksen arviointi 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä 

tuottavasta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä sitä, miltä osin 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. 

Tavoitteena oli siis kuvata johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä merkityksellisissä 

vuorovaikutustilanteissa, joiden seurauksena johdettavat ovat kokeneet 

työtyytyväisyytensä lisääntyneen. Tässä luvussa syvennytään tutkimuksen arviointiin ja 

eettisyyteen.  

Eettisyys ohjaa tutkimuksen tekemistä ja siihen liittyviä valintoja läpi tutkimuksen teon. 

Tutkijan on tärkeää tunnistaa eettisyyden problematiikka ja haasteet, jotta tutkimuksen 

eettinen toteuttaminen on mahdollista (Eskola ja Suoranta 2008, 52). Eettisyyttä 

pohdittiin jo suunnitteluvaiheessa, jotta tutkimuksen mahdollisimman eettinen toteutus 

onnistuisi. Tutkijan on syytä perehtyä ennen haastatteluita tutkijan rooliin ja tehtävään 

haastattelijana, jotta ne toteutetaan eettisesti ja huolellisesti. Haastatteluihin 

valmistauduttiin pohtimalla kysymysten asettelua ja eettisyyttä, sekä sitä, miten 

kysymykset voidaan esittää mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin niin, että 

haastattelija ei kysymyksillään johdattele tietynlaisiin vastauksiin. Tutkimuksen 

eettisyyttä arvioitaessa apuna käytettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia 

eettisiä periaatteita, joiden mukaan tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingon välttäminen ja yksityisyys ja tietosuoja ovat tutkimuksen arvioinnin 

kulmakivet. 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla, jolloin on oltava erityisen tarkka haastateltavien 

yksityisyydestä ja anonymiteetistä. Haastatteluissa kuvattiin yksilöiden kokemuksia 

oman esimiehen vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja sen vaikutuksista henkilöstön 

kokemaan työtyytyväisyyteen. Näin ollen oli varmistettava, ettei haastateltaville aiheudu 

haittaa tutkimukseen osallistumisesta, vaikka he eivät kokisikaan johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen lisäävän omaa työtyytyväisyyttään. Haastateltavia oli 

kolmesta eri yrityksestä, jolla varmistettiin tutkimuksen monimuotoisuus ja 



42 
  

 

mahdollisimman erilaisten johtajien tutkiminen ja erilaisten alaisten haastatteleminen. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien eettisten periaatteiden (2009) mukaisesti 

tutkittavilta johtajilta pyydettiin tutkimuslupa sähköpostitse, jolloin johtajia lähestyttiin 

ensimmäistä kertaa. Kaikki johtajat antoivat suostumuksensa tutkimukseen, joten tämän 

jälkeen johtajat välittävät sähköpostia alaisilleen, jotka saivat halutessaan itse 

ilmoittautua mukana haastatteluihin. Sähköpostissa kerrottiin tutkimusaihe, sen tavoite 

sekä pohdintatehtävä haastateltaville, jonka avulla olisi hyvä valmistautua 

haastatteluihin. Sähköpostista ilmeni myös tutkijan yhteystiedot lisätietojen tai 

kysymysten varalle. Osa johtajista välitti tutkijalle tiedon haastateltavista, mutta kaikki 

haastateltavat olivat suostuvaisia olemaan mukana tutkimuksessa. 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen mukaisesti haastateltavilla olisi ollut 

mahdollisuus keskeyttää tutkimus missä tahansa vaiheessa niin halutessaan.  

 

Kaikki haastattelut järjestettiin haastateltavien työajan puitteissa, jolloin haastatteluun 

osallistuminen oli helppoa eikä vaatinut ylimääräisiä järjestelyitä. Haastattelutiloina 

toimivat kokoushuoneet ja muut häiriöttömät tilat, jossa keskustelu oli mahdollista 

suorittaa luottamuksellisesti. Itse haastattelutilanteessa jokaiselle haastateltavalle 

kerrottiin tutkimuksen taustat ja tavoitteet ja pyydettiin vastailemaan ja kertomaan 

kokemuksistaan mahdollisimman kuvailevasti. Haastateltaville painotettiin, ettei oikeita 

tai vääriä vastauksia ollut, vaan johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä saisi kuvata oman 

kokemuksen mukaan. Haastateltavalta pyydettiin vielä erillinen lupa haastattelun 

tallentamiseen myöhempiä kuuntelukertoja varten. Tallenteista ei käynyt ilmi kenen 

yksilön haastattelusta oli kyse ja aineisto säilytettiin asianmukaisesti erillään muusta 

tutkimuksen materiaalista. Aineisto tuhottiin asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua, 

jolloin aineistolla ei ollut mahdollisuutta päätyä väärinkäytetyksi. Kyseisten 

toimenpiteiden avulla pystyttiin varmistumaan siitä, että eettisyys ja tutkittavien 

yksityisyys sekä tietosuoja säilyvät myös aineiston keräämisen, säilyttämisen sekä 

tuhoamisen osalta. Täten varmistettiin myös vahingon välttäminen ja varmistettiin 

haastateltavien anonymiteetti.  

 

Tutkimuksen valmistuttua on aina tarpeen arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Luotettavuutta voidaan mitata ja tulkita eri tavoin. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tehtyjen valintojen 

tarkoituksenmukaisuutta, jotta työn luotettavuus on perusteltua (Eskola & Suoranta 2008, 

208). Luotettavuutta tarkastellaan useimmiten tutkimuksen tulosten toistettavuuden eli 
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reliabiliteetin näkökulmasta, jolloin tarkastellaan sitä, miten vahvasti tutkimuksen 

tulokset eivät ole vain sattumanvaraisia. Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti pyrittiin 

varmistamaan mahdollisimman luotettavalla haastatteluilmapiirillä, jotta haastateltavat 

vastaisivat mahdollisimman todenmukaisesti ja oman kokemuksen mukaan. 

Tutkimuksen aiheen ollessa työtyytyväisyys on otettava huomioon, että tutkimukseen 

todennäköisesti osallistuivat ne henkilöt, jotka kokevat olevansa tyytyväisiä. Näin ollen 

tyytymättömien työntekijöiden kokemukset johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä 

kuitenkin jäädä vähälle. Tutkimuksen otanta oli kuitenkin melko laaja, joten tulosten 

voidaan olettaa olevan todenmukaisia, eikä ainoastaan sattumanvaraisia. Tämän lisäksi 

tutkimusta tarkastellaan validiteetin eli tutkimusmenetelmän pätevyyden kautta. Tässä 

tutkimuksessa päätettiin soveltaa merkityksellisten kokemusten menetelmää, jotta 

tutkittavat kuvailisivat mahdollisimman autenttisen ja merkityksellisen 

vuorovaikutustilanteen ja täten voitaisiin tarkastella johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymistä kyseisessä tilanteessa. Tämä tutkimusmenetelmä antoi 

myös mahdollisuuden lisäkysymyksille, jolloin voitiin varmistaa se, että tutkija ja 

tutkittava ymmärsivät asiat samalla tavalla ja tutkija ymmärtää työtyytyväisyyden 

kokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Näin ollen tutkimuksen validiteetin voidaan nähdä 

toteutuneen.  

Jotta tutkimus nähtäisiin eettisesti ja tieteellisesti kestävänä, tutkimuksen tulee noudattaa 

hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa. Myös tutkimuksen arvioinnin 

kriteereiden on oltava luotettavia. Seuraavaksi tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan 

mahdollisimman laajasti uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja 

vahvistettavuuden kautta (Eskola & Suoranta 2008, 211-212; Lincoln & Guba 1985, 39-

43). Lopuksi arvioidaan tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia eri kriteereiden kautta.  

Uskottavuus. Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin valitut 

menetelmät ovat pystyneet tukemaan tutkittavien todellisuuksia (Lincoln & Guba 1985, 

301). Tutkijan on siis tarkistettava vastaavatko käsitteellistykset ja tulkinnat tutkittavien 

käsityksiä (Eskola & Suoranta 2008, 211). Tämän tutkimuksen tuloksissa ja 

johtopäätöksissä on mukana tulkintoja, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä, mutta 

ne on pyritty kuvaamaan nimenomaan tutkittavien tulkintoina, eikä tutkijan. Tässä 

tutkimuksessa uskottavuutta lisää se, että tulokset pohjautuvat työntekijöiden kokemusten 

lisäksi myös aiempaan tutkimukseen vuorovaikutuskäyttäytymisen ja työtyytyväisyyden 

yhteydestä. Laadulliselle tutkimukselle ominaiset tulkinnat ja yksilöiden subjektiiviset 

kokemukset kuitenkin heikentävät tutkimuksen uskottavuutta. Tästä syystä uskottavuutta 
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on pyritty lisäämään kuvaamalla tutkimusprosessi ja kerätty aineisto avoimesti ja 

läpinäkyvästi. Tuloksissa esitetyt aineistoesimerkit ja suorat lainaukset sekä niistä 

johdetut tulkinnat ovat nähtävillä tutkimuksessa, joka lisää tutkimuksen uskottavuutta ja 

luotettavuutta. Uskottavuutta puoltaa myös se, että haastateltavat saivat itse valita 

käsiteltävän vuorovaikutustilanteen, jonka pohjalta haastattelu toteutettiin. Toisaalta 

haastatteluihin valikoitui ja hakeutui varmasti henkilöitä, jotka näkevät johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen jo lähtökohtaisesti positiivisena, joten tutkijan on 

arvioitava tuloksia kriittisesti ja ottaa positiivisuuden näkökulma huomioon 

johtopäätöksiä tehtäessä.  

Siirrettävyys. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten yleistettävyyttä eli sitä, 

voidaanko tutkimustuloksia siirtää toiseen kontekstiin (Lincoln & Guba 1985, 297). 

Eskolan ja Suorannan (2008, 211-212) mukaan yleistykset eivät ole mahdollisia 

sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa voidaan 

tarkastella työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen siirrettävyyttä 

toiseen kontekstiin. Tulokset työtyytyväisyyttä tuottavasta 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä olisi varmasti siirrettävissä myös toiseen kontekstiin, sillä 

työntekijät olivat eri yrityksistä ja toimivat erilaisissa työtehtävissä. Tästä huolimatta 

tulokset olivat melko samanlaisia, joten siirrettävyydelle voidaan nähdä olevan peruste. 

Työtyytyväisyyttä tarkasteltaessa voidaan kuitenkin ajatella, että tulokset olisivat 

hyvinkin samankaltaisia myös toisenlaisissa työyhteisöissä ja konteksteissa, mikäli 

johtajan toimintaan oltaisiin pääosin tyytyväisiä ja täten työtyytyväisyyden kokeminen 

olisi mahdollista. Toisaalta haastateltavien käsitykset ovat subjektiivisia. joten tulokset 

eivät suoraan ole siirrettävissä sellaisenaan toiseen kontekstiin. Jos tutkimus kuitenkin 

toteutettaisiin samanlaisena uudelleen, voisi tulosten olettaa olevan lähellä tästä 

tutkimuksesta saatuja tuloksia.  

Varmuus. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on pohdittava tutkimuksen 

varmuutta eli sitä, miten tutkijan ennakko-oletukset vaikuttavat tutkimukseen ja sen 

tuloksiin (Eskola & Suoranta 2008, 212). Tutkimuksen arvioinnissa on otettava huomioon 

mahdolliset virhetekijät (Lincoln & Guba 1985, 298-299). Tutkijalla on varmasti 

tutkittavasta aiheesta ennakko-oletuksia ja käsityksiä, mutta luotettavuuden ja varmuuden 

saavuttamiseksi tutkimustuloksia on tarkasteltava puolueettomasti ja omista oletuksista 

irrallaan. Tutkimuksen varmuuden saavuttamiseksi tutkija pyrki toimimaan 

mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti koko tutkimusprosessin ajan. Esimerkiksi 

haastattelut pohjautuivat teoriaan ja sieltä nouseviin kysymyksiin eikä tutkijan oletuksiin 
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tai pohdintoihin. Haastateltavia ei myöskään johdateltu tietynlaisiin vastauksiin, vaan 

esitetyt kysymykset pohjautuivat haastateltavien itse kertomiin vuorovaikutustilanteisiin 

ja siinä näyttäytyviin ilmiöihin. Johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen arviointi voi 

kuitenkin tuottaa haasteita haastateltaville. Tutkimusta tehdessä oli tiedostettava, että 

haastateltavat saattoivat osittain kertoa vastauksia, joita ajattelivat tutkijan haluavan 

kuulla. Myös työtyytyväisyyden teema saattoi antaa tunteen, että voi kertoa ainoastaan 

hyvistä asioista, joita johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisessä tulee esiin.  

Vahvistettavuus. Tutkimuksen vahvistettavuutta arvioidaan sen mukaan, miten hyvin 

tehdyt tulkinnat vastaavat muita samaa ilmiötä tarkastelleita tutkimuksia (Eskola & 

Suoranta 2008, 212). Tutkimuksen tuloksissa oli nähtävillä yhteyksiä esimerkiksi 

Kinnusen, Perkon & Virtasen (2013) näkemykseen siitä, että autenttista johtamistapaa 

toteuttavat johtajat ovat tietoisia omasta toiminnasta ja sen seurauksista johdettavien 

työtyytyväisyyteen. Yhtäläisyyksiä on nähtävillä myös Campbell, White ja Johnsonin 

(2003) tutkimukseen, jonka mukaan johdettavat kokevat helpommin työtyytyväisyyttä, 

mikäli johtaja pyrkii kehittämään laadukkaita vuorovaikutussuhteita heidän kanssaan.   

Myös Stephanien ja Westermanin (2014) tutkimustulokset ovat yhtenäisiä tulosten 

kanssa, sillä työmotivaation ja työtyytyväisyyden osoitettiin olevan yhteydessä johtajien 

välittömään käyttäytymiseen. Vahvistuvuuden voidaan siis katsoa toteutuneen tässä 

tutkimuksessa aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten yhteneväisyyden 

osalta. Saadut tutkimustulokset syventävät siis aiempien tutkimusten tuloksia, joten tästä 

saadut tulokset eivät ole sattumanvaraisia tai tulkintoja.  

Näiden neljän luotettavuuden kriteerin lisäksi on syytä arvioida tutkimuksen heikkouksia 

ja vahvuuksia. Laadullisen tutkimuksen toteuttaminen oli perusteltua tutkimuksen 

tavoitteeseen nähden. Tarkastelun kohteena oli nimenomaan työtyytyväisyyden 

subjektiivinen kokeminen, joten sitä oli perusteltua tutkia laadullisella menetelmällä, jotta 

saatu tieto oli mahdollisimman syvällistä. Toisaalta kvantitatiivisen menetelmän 

yhdistäminen tutkimukseen olisi varmasti tuottanut moniulotteisemman näkemyksen 

henkilöstön kokemuksista. Tällöin olisi voitu kerätä aineistoa esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteiden useudesta ja numeerista dataa siitä, millä tasolla johdettavat 

kokevat työtyytyväisyytensä olevan. 

Tutkimukselle asetettiin tavoitteet, joiden toteutumista on tarpeen arvioida. Tutkimuksen 

tavoitteena oli ymmärtää henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä sitä, miltä osin vuorovaikutuskäyttäytyminen on 

yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. Tutkimuksen tavoite koettiin 
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saavutettavan, sillä tutkimuksella saatiin vastauksia siihen, millaista johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on silloin, kun sen koetaan tuottavan työtyytyväisyyttä. 

Vuorovaikutuskäyttäytymisen ilmiöt olivat myös jäsenneltävissä autenttisen johtajuuden 

ulottuvuuksiin, joten autenttisen johtajuuden voidaan nähdä vaikuttavan 

työtyytyväisyyden kokemiseen. Tutkimus tarjoaa siis uudenlaista ja puheviestinnän 

näkökulmasta syvällistä tietoa johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja sen yhteydestä 

johdettavien työtyytyväisyyteen. Tutkimuksen tuloksia onkin mahdollista hyödyntää eri 

toimialoilla ja erilaisissa työyhteisöissä.  

 

5.2 Pohdinta  
 

Tässä alaluvussa syvennytään saatuihin tuloksiin sekä pohditaan niiden suhdetta 

aiempaan tutkimukseen. Aluksi pyritään ymmärtämään tuloksissa näyttäytyviä 

vuorovaikutuskäyttäytymisen ilmiöitä sekä pohditaan vuorovaikutuksen roolia 

työtyytyväisyyden kokemisessa. Pohdinnassa on myös, miltä osin 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on yhtenevä autenttisen johtajuuden piirteiden kanssa. 

Lopuksi tuloksia tarkastellaan teoreettisten johtopäätösten kautta.  

Tulokset osoittivat, että johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä koetaan olevan selkeä 

yhteys johdettavien työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyys on yksilöiden subjektiivinen 

kokemus ja rakentuu eri asioiden varaan, mutta johtajan rooli sen rakentumisessa 

näyttäytyi vahvasti tutkimuksen tuloksissa. Tulosten mukaan johtajan viestintä- ja 

vuorovaikutuskäyttäytymisen koetaan olevan tärkeimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia 

tekijöitä ja myös onnistunutta johtamista arvioidaan vahvasti johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta. Vuorovaikutus on siis työtyytyväisyyden 

kokemuksen rakentumisen keskiössä ja kytkeytyy hyvinvointiin sekä erilaisissa 

vuorovaikutusprosesseissa että vuorovaikutussuhteissa, kuten Pennanen (2015, 52) on 

todennut. Vuorovaikutuksen merkitys työtyytyväisyyden kokemisessa näyttäytyy 

jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa ja on näin ollen jatkuvasti pinnalla, ja sitä on 

tarvetta kehittää, jotta työtyytyväisyyttä voidaan ylläpitää. Näin ollen voidaankin sanoa, 

että vuorovaikutuksen rooli työtyytyväisyyden kokemuksessa on ensisijainen. Mikäli 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen on epäeettistä tai epäjohdonmukaista, näkyy se 

johdettavien tyytymättömyydessä työtä ja johtamista kohtaan. 
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Henkilöstön työtyytyväisyyden saavuttamiseen vaikuttaa ennen kaikkea johtamisen 

kokonaisuus, mutta tulosten perusteella voidaan nostaa taulukossa (taulukko 1) olevat 

vuorovaikutuskäyttäytymisen ilmiöt työtyytyväisyyteen vahvasti vaikuttaviksi tekijöiksi. 

Tutkimuksessa esiin nousivat johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen ilmiöinä erityisesti 

kuunteleminen, palaute, arvot sekä luottamus. Kyseiset ilmiöt vahvistavat aiempaa 

käsitystä siitä, että henkilöstö kokee johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä olevan 

selkeä yhteys työtyytyväisyyteen ja työssä viihtymiseen. Tulosten mukaan henkilöstö 

kokee kuuntelemisen taidon olevan tärkeä tekijä onnistuneen vuorovaikutustilanteen 

saavuttamiseksi ja kuuntelemisen vaikutus näkyy myös tasavertaisena johtamisena ja 

muiden huomioimisena. Kuuntelemisen osoittamisen voidaan siis nähdä olevan tärkeä 

tekijä onnistuneen vuorovaikutustilanteen saavuttamiseksi, sillä silloin johdettavat 

kokevat ajatustensa olevan merkityksellisiä ja tärkeitä. Kuuntelemisella johtaja voi 

osoittaa myös muitakin arvoja, kuten toisten kunnioittamista ja tasavertaisuutta, ei 

ainoastaan asian tai idean konkreettista kuuntelemista.  Kuuntelemisen ilmiön voitaisiin 

siis päätellä näyttäytyvän useasti ja olevan tärkeä osa merkityksellisiä 

vuorovaikutustilanteita. Palautteen saaminen ja antaminen luovat tulosten mukaan 

työntekijöille mahdollisuuden kehittyä ja se antaa myös johtajalle apua omaan 

kehittymiseen. Kun palautekeskustelut ovat osa arkipäivää, on työssä helpompi kehittyä 

ja sitä kautta myös saavuttaa uusia asioita. Tuloksista voidaan päätellä, että 

palautekeskusteluiden seurauksena on tärkeää johtajan taito mukauttaa ja muuttaa 

toimintaansa saadun palautteen perusteella. Voidaankin siis päätellä, että johtajan on 

tärkeää havainnoida omaa toimintaansa ja olla valmis mukauttamaan omaa 

vuorovaikutustaan palautteen perusteella, jotta henkilöstön työtyytyväisyyden 

kokeminen on mahdollista. Sen lisäksi palautetilanteen on oltava eettisesti onnistunut ja 

johtajan arvoja noudattava, jotta vuorovaikutuskäyttäytyminen on johdonmukaista. Arvot 

näyttäytyvät vahvasti kaikessa johtajan toiminnassa ja sen johdonmukaisuudessa. Mikäli 

johtaja toteuttaa tehtäväänsä vahvasti arvopohjaisesti, tuo se myös selkeää suuntaa 

organisaatiolle ja sen tulevaisuudelle. Onkin siis selvää, että arvojen osoittaminen 

johdettaville on tärkeää, jotta toiminta näyttäytyy johdonmukaisena. Tulosten mukaan 

omien ja yrityksen arvojen mukaisesti toimiva johtaja myös osoittaa suuntaa sekä toimii 

sinnikkäästi ja poikkeuksetta arvojensa mukaan, joka luo uskoa yhdessä tekemiseen, 

vaikka välillä työn tulokset olisivatkin hetkellisesti heikompia. Arvopohjaisesti toimiva 

johtaja kuitenkin luottaa ja tiedostaa oman johtamisensa, jonka seurauksena myös 

työntekijät alkavat toimia niiden mukaisesti. Luottamus lisää uskoa yhdessä tekemiseen 

myös silloin, kun tapahtuu virheitä tai on muita haasteita. Tuloksissa esiin noussut 
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luottamuksen ilmiö liittyy vahvasti johtajan ja johdettavan väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen, joten sen vaikutukset näkyvät myös osana muita 

vuorovaikutuksen ilmiöitä. Luottamuksen voidaan nähdä rakentuvan 

vuorovaikutuksessa, kun johtaja ja johdettava luovat yhteisiä merkityksiä asioille. Mikäli 

työntekijät eivät voi luottaa saamaansa tietoon tai se on epätarkkaa tai vääränaikaista, on 

luottaminen johtajaan haastavampaa (Thomas, Zolin & Hartman 2009, 302–303). 

Luottamus voidaan nähdä tärkeänä myös sen kannalta, että johdettavat uskaltavat antaa 

palautetta johtajalle, joka täten pystyy kehittymään ja kehittämään omaa 

vuorovaikutuskäyttäytymistään. Tulokset osoittavat, että vuorovaikutussuhteiden ilmiöt 

nousevat keskiöön työtyytyväisyyden kokemisessa, joten vuorovaikutuskäyttäytyminen 

ja sen kehittäminen ovat ensisijaisen tärkeitä onnistuneen ja työtyytyväisyyttä tuottavan 

johtamisen kannalta.  Vaikuttaisi siis siltä, että kun johtajat tiedostavat oman toimintansa 

ja sen seuraukset, on vuorovaikutuskäyttäytymisen ymmärtäminen ja kehittäminen 

helpompaa. Mikäli johtaja ei osaa tunnistaa omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään tai siitä 

seuraavia asioita, on hänen haasteellisempaa tai jopa mahdotonta vaikuttaa johdettavien 

työtyytyväisyyden kokemiseen. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että johtajien tulisi 

kiinnittää entistä enemmän huomiota nimenomaan vuorovaikutuskäyttäytymiseen ja sen 

eri ilmiöiden kehittämiseen, ja saada sitä kautta lisättyä johdettavien työtyytyväisyyttä, 

motivaatiota ja sitoutuneisuutta työtä kohtaan. Tämän myötä myös työn tehokkuus ja 

tuloksellisuus usein nousevat. Työtyytyväisyyden kokemiseen vaikuttavat tulosten 

mukaan myös muut kuin johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen, kuten ulkoiset palkkio, 

edut, vastuun saaminen sekä mielekkäät työtehtävät. Myös näillä tekijöillä on merkitystä 

työtyytyväisyyden saavuttamiselle, mutta ne eivät ole suoraan yhteydessä johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymiseen. 

Tulosten mukaan lähes kaikki kokemukset työtyytyväisyyden lisääntymisestä olivat 

jollain tavalla yhteydessä eettiseen johtamiseen, jonka keskiössä näyttäytyvät esimerkiksi 

kuunteleminen, palaute, muiden huomioon ottaminen sekä johtajan halu kehittyä. Täten 

voidaan nostaa esiin autenttisen johtajuuden piirteet, jotka vaikuttavat 

työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyttä tuottavan vuorovaikutuskäyttäytymisen tulokset 

ovat pitkälti yhteneväisiä autenttisen johtajuuden neljän ulottuvuuden kanssa, joka 

puoltaa autenttisen johtajuuden ja työtyytyväisyyden yhteyttä. Näyttäisi siltä, että 

työtyytyväisyyden kokemuksen saavuttaminen vaatii nimenomaan eettisesti ja 

arvopohjaisesti toteutettua johtajuutta eli autenttista johtajuutta. Tutkimuksessa 

työntekijöiltä kysyttiin nimenomaan työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, jolloin 
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työntekijät monesti kuvasivat autenttista johtajuutta. Itse vuorovaikutuskäyttäytymisen 

kuvailu oli osittain haastavaa, ja työntekijät kuvasivat johtajan toimintaa enemmänkin 

hyvän johtajan piirteiden ja autenttisen johtajuuden ulottuvuuksien kautta. Näin olleen 

voidaan sanoa autenttisen johtajuuden ja työtyytyväisyyden kulkevat rinnakkain ja 

limittäin, ja niiden erottaminen toisistaan on haastavaa. Tämä herättää pohdinnan myös 

siitä, että miten pitkälti autenttinen johtaminen itseasiassa tarkoittaa hyviä 

vuorovaikutustaitoja ja eettistä vuorovaikutuskäyttäytymistä. Tulosten mukaan johtajan 

hyviä vuorovaikutustaitoja arvostetaan ja niiden päälle rakentuu myös esimerkiksi 

luottamuksen ja avoimuuden ilmiöt. Myös kuunteleminen, palaute ja muiden huomioon 

ottaminen tapahtuvat vuorovaikutustilanteissa ja vahvistavat vuorovaikutussuhteiden 

laatua. Näin ollen voidaan ajatella, että autenttinen johtajuus on vahvasti sidottu 

taidokkaisiin vuorovaikutustaitoihin, niiden tiedostamiseen ja kehittämiseen. Autenttinen 

johtaja on tietoinen itsestään ja halukas kehittämään omaa johtamistaan, joten 

vuorovaikutustaitoja ja vuorovaikutuskäyttäytymistä kehittämällä johtajan on 

mahdollista kehittää johtamisviestintää kokonaisvaltaisesti ja samalla lisätä johdettavien 

työtyytyväisyyttä. Tutkittavien johtajien vuorovaikutuskäyttäytymisestä oli löydettävissä 

autenttisen johtajuuden piirteitä, joita johtajat toteuttavat omien painotusten ja arvojensa 

mukaisesti. Johtajat ovat saaneet saman Vuoden nuori johtaja -palkinnon, jonka 

kriteereinä ovat muun muassa taito mukauttaa vuorovaikutusta tilanteen mukaan sekä 

toimia arvojen mukaisesti. Palkinnon saamisen kriteerinä on myös johtajan 

tarkoituksenmukainen ja luotettava toiminta. Vaikuttaa siltä, että jo palkinnon saamisen 

kriteerit kuvailevat ainakin osittain autenttista johtajaa, joka on valmis kehittymään ja 

kehittämään työyhteisöä ja tästä syystä autenttinen johtajuus näyttäytyy vahvasti myös 

tutkimuksen tuloksissa. Tutkimuksen tulokset siitä, että johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisellä on selkeä yhteys henkilöstön työtyytyväisyyteen ovat 

pitkälti samansuuntaisia mitä jo aiemmissa tutkimuksissa on esitetty. Tämä tutkimus 

vahvistaa myös sitä, että johtamistyylillä ja viestintäkompetenssilla on yhteyttä 

johdettavien työtyytyväisyyteen, kuten Madlock (2008, 61) on todennut.  

Tutkimusmenetelmän ollessa haastattelu, liikkuvat tulokset ja työntekijöiden vastaukset 

enemmänkin vaikutelman kuin suoranaisen tiedon tasolla. Näin ollen on haastavaa sanoa 

tarkalleen, miten autenttinen johtajuus yksilöiden saamissa vaikutelmissa näkyy. 

Autenttinen johtajuus ei itsessään ole näkyvää, vaan se konkretisoituu 

vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta. Jotta autenttista johtajuutta ja sen piirteitä 

päästäisiin siis aidosti kehittämään, olisi tärkeää kehittää ensisijaisesti johtajan 
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vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen eri ilmiöitä. Autenttisen johtajuuden saavuttaminen 

vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja niiden tiedostamista sekä vahvaa halua kehittyä ja 

olla valmis tekemään töitä vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittymiseksi.  

Tutkimuksessa johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä tutkittiin johtajuuden aitouteen ja 

positiivisen psykologiaan perustuvan autenttisen johtajuuden näkökulmasta, mutta 

työntekijöiden kuvaamissa vuorovaikutustilanteissa oli nähtävillä myös muiden 

johtamisoppien piirteitä, jotka eivät mahtuneet tämän tutkimuksen otantaan. Neljän 

autenttisen johtajuuden piirteen ulkopuolelle jää tuloksissa esiin tullut karisma. Karisman 

nähdään olevan innostamista ja nostattavaa viestintää, joka luo hyvää tunnelmaa 

työyhteisöön. Se ei kuitenkaan näyttäydy autenttisen johtajuuden ulottuvuutena, jolloin 

on tarpeen pohtia karisman ja eettisen johtajuuden yhteyttä. Karisma on subjektiivinen 

kokemus, joten sen määrittäminen on haastavaa. Onkin mahdollista, että osa 

työntekijöistä kokee johtajan karismaattisena, silloin kun hän onnistuu toiminnallaan 

tuottamaan työtyytyväisyyttä. Karisman ei kuitenkaan voida selkeästi sanoa olevan 

työtyytyväisyyden kokemisen edellytys eikä se ei myöskään näyttäydy autenttisen 

johtajuuden ulottuvuutena. Muissa johtamisen suuntauksissa karisman merkitys nähdään 

vahvemmin.  

Transformatiivisessa ja autenttisessa johtajuudessa on nähtävillä samankaltaisuuksia, 

sillä molemmissa suuntauksissa vuorovaikutus johtajan ja johdettavien välillä nähdään 

tärkeänä. Tulosten mukaan työntekijät kokevat johtajien auttavan heitä kehittymään ja 

muuttamaan toimintaansa, jotta työnteko olisi tehokkaampaa ja työntekijät pystyisivät 

kehittymään työyhteisön jäseninä. Tämän voidaan nähdä olevan myös karismaattisen 

johtajuuden piirre, sillä karismaattisen johtajan toiminta on enemmän yksilöön kuin 

ryhmään keskitettyä, johon puolestaan transformatiivinen johtaja toiminnassaan 

keskittyy. Työntekijät ovat kokeneet positiivisena johtajan panostuksen myös alaisten 

oppimiseen ja kehittymiseen, ja ovat sen seurauksena pystyneet toimimaan tulevissa 

tilanteissa eri tavoin. Transformatiivisten johtajien nähdään olevan karismaattisia, 

intohimoisia johtamista kohtaan sekä luovia visionäärejä. Myös innostuneisuuden ja 

innostamisen piirteet liittyvät transformatiiviseen johtamiseen. Johtajan nopeatempoisen 

ja jatkuvan visioinnin työntekijät kokevat tutkimustulosten mukaan kuitenkin myös 

haasteena, sillä innostunut johtaja ei aina muista varmistaa työntekijöiden aiempaa tietoa 

tai ymmärrystä asiasta.  

Johtajien toiminnassa ja vuorovaikutuskäyttäytymisessä näyttäytyy monia eri 

johtajuuden piirteitä, jotka sekoittuvat vuorovaikutustilanteissa myös sen mukaan, miten 
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johtaja vuorovaikutustaan kohdentaa. Johtajilla on nähtävissä selkeitä suuntauksia, joihin 

johtamista pyritään viemään, jolloin vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja johtamisesta tulee 

johdonmukaisempaa. Autenttiseen johtajuuteen voidaan osaltaan sisällyttää 

transformatiivisen, karismaattisen, hyvejohtajuuden sekä henkisen johtajuuden piirteitä, 

joiden kokonaisuudesta on muodostunut autenttinen johtajuus (Avolio & Gardner 2005, 

329). Vahvasti eettisyyteen ja arvoihin nojaava johtaminen eli autenttinen johtaminen 

tuottaa tulosten mukaan johdonmukaisuutta sekä vuorovaikutuskäyttäytymistä, joka 

puolestaan tuottaa työtyytyväisyyden kokemuksen. Autenttista johtajuutta ja sen piirteitä 

pidetään usein myös hyvän johtajuuden piirteinä ja onkin syytä pohtia, onko meillä 

odotuksena tai oletuksena, että transformatiivis-autenttinen johtajuus on niin sanottua 

hyvää johtamista, jollaiseen tulisi pyrkiä, jotta työtyytyväisyyden kokeminen on 

mahdollista.  

Autenttista johtajuutta ei vielä ole puheviestinnän kentällä juurikaan tutkittu, joten tämä 

tutkimus antaa arvokasta lisätietoa ja näkökulmia autenttisen johtajuuden soveltamisesta 

vuorovaikutuksen tutkimukseen. Autenttista johtajuutta ja sen ulottuvuuksia on 

mahdollista soveltaa laajasti eri alojen tutkimukseen sekä johtamiseen. Vuorovaikutus on 

tiivis osa johtamista ja jopa sen edellytys, joten työkalujen ja näkökulmien saaminen 

siihen tuottaa varmasti laajempaa ymmärrystä ja kykyjä soveltaa eri ulottuvuuksia omassa 

vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Tutkimuksen voidaan siis todeta tuottavan uudenlaista 

tietoa siitä, millaista johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen tulisi olla, jotta sen koettaisiin 

tuottavan työtyytyväisyyttä. Tutkimus tuottaa myös välineitä ja tietoa siihen, miten 

autenttinen johtajuus on mahdollista saavuttaa ja miten sitä voitaisiin 

vuorovaikutuskäyttäytymisen avulla kehittää. Tämä tutkimus antaa uudenlaisen 

näkökulman johtajuuteen sekä mahdollisuuden ymmärtää sitä syvällisemmin kuin 

persoonallisuuspiirteiden tai hyvien vuorovaikutustaitojen tasolla. Vaikka johtajat 

tietäisivät, että hyvät vuorovaikutustaidot tuottavat työtyytyväisyyttä, mutta eivät 

tarkemmin, millaista vuorovaikutuskäyttäytymisen tulisi olla, on sitä haasteellista 

toteuttaa.  Tutkimustulokset ja autenttinen johtajuus ovat sovellettavissa laajasti eri 

toimialoille sekä eri tason johtajille. Tutkimuksessa on nostettu vahvasti esiin 

työtyytyväisyyden käsite ja sen näyttäytyminen työyhteisössä ja johtamisen seurauksena. 

Tämä tutkimus auttaa myös ymmärtämään työtyytyväisyyttä syvällisemmin sekä siihen 

vaikuttavia tekijöitä, jolloin työtyytyväisyys on helpommin käsitettävä asia, jota todella 

voi kehittää ja siihen voidaan vuorovaikutuskäyttäytymisellä vaikuttaa.  
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5.3 Jatkotutkimusehdotukset  
 

Työtyytyväisyys ja sen ymmärtäminen sekä johtamisen eri piirteet ovat vahvasti valloilla 

eri alojen tutkimuksissa. Työtyytyväisyyteen halutaan panostaa yhä enemmän ja sen 

vaikutuksista ollaan kiinnostuneita, mutta keinot työtyytyväisyyden lisäämiseksi eivät 

aina ole yksinkertaisia, ja se koetaan haasteeksi työyhteisöissä. Tämä tutkimus tuotti 

uudenlaista näkökulmaa johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen ja työtyytyväisyyden 

yhteydestä, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan edelleen, jotta johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisellä voitaisiin vaikuttaa työtyytyväisyyden kokemiseen. Tässä 

tutkimuksessa haastavaksi nousi vuorovaikutuskäyttäytymisen kuvailu sen jäädessä 

enemmänkin yleiselle viestintäkäyttäytymisen tasolle. Jotta jatkossa 

vuorovaikutuskäyttäytymisen tutkimisessa päästäisiin syvemmin 

vuorovaikutuskäyttäytymisen tasolle, olisi tärkeää varmistaa haastateltavien ymmärrys 

nimenomaan vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä siitä, miten he itse tunnistavat omia ja 

johtajan vuorovaikutustaitoja. Tällöin voitaisiin varmistaa, että tutkimuksessa saadaan 

vastauksia nimenomaan vuorovaikutustilanteista, eikä yleisestä 

viestintäkäyttäytymisestä. Tämän tutkimuksen pohjautuessa työtyytyväisyyden 

kokemukseen jäi työpahoinvoinnin tai työtyytyväisyyden heikentymisen tutkimus ulos 

otannasta. Näin ollen olisi tärkeää tutkia myös sitä, miten usein työntekijät kokevat 

työtyytyväisyytensä heikentyvän ja miten johtajan oma vuorovaikutuskäyttäytyminen 

siihen vaikuttaa. Vaikka johtaja tiedostaisi oman vuorovaikutuskäyttäytymisen ja pystyisi 

sillä tuottamaan työtyytyväisyyttä johdettaville, on myös johdettavien omilla 

vuorovaikutustaidoilla merkitystä sille, miten vuorovaikutustilanteet onnistuvat tai 

millaisiksi ne muodostuvat.  

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu lainkaan johtajan omaa käsitystä 

vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista asioista. Tämän tutkimuksen 

kannalta päätös oli perusteltu, jotta voitiin perehtyä nimenomaan siihen, miten johtaja on 

työntekijöiden kokemuksen mukaan toiminut kuvatussa vuorovaikutustilanteessa. 

Jatkossa olisi kuitenkin merkittävää saada tietoa siitä, miten johtajan oma käsitys ja 

johdettavien käsitys johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä kohtaavat, ja miten eroja 

kaventamalla voidaan saavuttaa työtyytyväisyyttä ja muita positiivisia vaikutuksia. 

Tutkimuksessa tärkeiksi nousseita kuuntelemisen taitoa ja palautteen antoa tarkasteltiin 

myös ainoastaan työntekijöiden näkökulmasta. Jatkossa olisikin tarpeen tarkastella 

johtajien omia kokemuksia kuuntelemisen taidosta ja sen kehittämisestä sekä 
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palautteesta. Näin ollen voitaisiin paremmin tarkastella niiden vaikutuksia johtamiseen ja 

myös johtajan omaan työtyytyväisyyteen sekä saataisiin tietoa johtajan arvoista.  

Tutkimuksen alkuvaiheessa oltiin yhteydessä useampaan johtajaan, ennen kuin 

tutkimusluvat mukana olleilta johtajilta saatiin. Yhteydenotto tapahtui sähköpostilla eli 

teknologiavälitteisesti. Johtajien vuorovaikutuskäyttäytymisen erot näkyivät myös 

teknologiavälitteisesti osan johtajista vastatessa lyhyessä ajassa, pitkästi ja varmistaen 

vuorovaikutustilanteen hoituvan parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan kaikki 

johtajat eivät vastanneet sähköpostiin lainkaan tai kuittaisivat sen lyhyesti, jolloin erot 

teknologiavälitteisessä vuorovaikutuskäyttäytymisessä tulivat esiin. Tämä puoltaa myös 

tässä tutkimuksessa tärkeäksi nousseita arvoja ja niiden näyttäytymistä johtajan 

vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Jatkossa olisi merkittävää tutkia johtajien 

vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen yhteyttä yrityksen maineen hallintaan tai imagoon. 

Mikäli johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen on onnistuneesti toteutettua sekä 

kasvotusten että teknologiavälitteisesti, on sillä oletettavasti positiivinen kaiku myös 

yrityksen maineen hallintaan sekä siihen, millaisen kuvan ulkopuoliset saavat yrityksestä, 

sen arvoista ja toimintatavoista.  
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