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Tutkimuksen kohteena ovat kehityskeskustelut sosiaalityössä. Tutkimuksen tehtävänä on 

selvittää, millaisia käsityksiä sosiaalityöntekijöillä ja esimiehillä on kahdenvälisistä kehitys-

keskusteluista. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisen merkityksen sosiaalityöntekijät ja 

esimiehet antavat kehityskeskustelulle yksilön, työn, organisaation kehittämisen ja osaami-

sen johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä on sosiaalityöntekijöiden ja esimies-

ten välinen kehityskeskustelu vuorovaikutuksellisena tapahtumana.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Erving Goffmanin vuorovaikutusteoria ja kas-

votyön käsite. Analyysimenetelmänä on käytetty kehysanalyysiä, jossa Goffmanin kehittä-

män kehysanalyysin avulla on muodostettu kehykset, joissa kehityskeskustelu tapahtuu. Li-

säksi on analysoitu sitä, millainen merkitys kehyksillä on onnistuneen kehityskeskustelun 

syntymisessä. Tutkimusaineistona on 15 sosiaalityöntekijöiden ja esimiesten kirjoittamaa 

tekstiä, joissa he kertovat näkemyksistään ja kokemuksistaan kehityskeskusteluista sosiaali-

työssä.  

Tutkimustuloksena määrittyi neljä kehystä, jotka ilmentävät sosiaalityöntekijöiden ja esi-

miesten välistä kehityskeskustelua: 1) utiliteettikehys, 2) muodollinen kehys, 3) kumppa-

nuuskehys ja 4) valtakehys. Goffmanin kasvotyö eri muodoissaan on löydettävissä kaikissa 

kehyksissä, mutta keskeinen havainto on, että kasvojen säilyttämisen tarve ja kasvojen me-

nettämisen pelko on suurinta valta- ja muodollisessa kehyksessä tapahtuvassa kehityskes-

kustelussa. Kumppanuus- ja utiliteettikehyksessä niille ei synny tarvetta. Tutkimustulokset 

osoittavat, että onnistuneimmat kehityskeskustelut toteutuvat kumppanuus- ja utiliteettike-

hyksessä ja epäonnistuneimmat keskustelut valta- ja muodollisessa kehyksessä.  

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että keskeinen kehityskeskustelun onnistumiseen vai-

kuttava tekijä on kohtaamisosaaminen, joka toteutuu parhaiten kumppanuuskehyksessä ja 

useimmiten myös utiliteettikehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa, joissa Goffmanin 

kasvojen pyhyyttä kuvaava arvostus on vahvasti läsnä. Tutkimuksen tuloksista voidaan 

myös päätellä, että onnistuneet kehityskeskustelut ovat hyödyllinen osaamisen johtamisen 

apuväline, mutta epäonnistuneet kehityskeskustelut voivat toimia jopa haitallisesti osaami-

sen johtamisen näkökulmasta.  

 

Avainsanat: kehityskeskustelu, sosiaalityö, osaamisen johtaminen, kehys, Goffman 
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1 JOHDANTO  

 

Kiinnostukseni kehityskeskustelua kohtaan heräsi pohtiessani osaamisen johtamista sosiaali-

työn kehittämisen välineenä. Kehityskeskustelua pidetään tärkeänä, mutta haasteellisena 

johtamisen apuvälineenä.  Kehityskeskustelu on myös oppimistilanne, jossa sekä esimiehellä 

että alaisella on mahdollisuus kehittyä omassa tehtävässään ja työyhteisön jäsenenä. Kehi-

tyskeskustelun tulisi olla rakentavaa ja tasavertaista mielipiteiden vaihtoa, joka perustuu 

keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen. Kehityskeskustelut ovat rantautuneet jäädäk-

seen eri organisaatioihin ja niihin käytetään esimiestasollakin melko paljon työaikaa, mutta 

niiden tuloksellisuudesta ja tarpeellisuudesta on ristiriitaisia käsityksiä. Kiinnostukseni koh-

distuu siihen, millaisina kehityskeskustelut sosiaalityössä esimiehen ja alaisen välillä näyt-

täytyvät ja mikä merkitys niillä on sosiaalityön osaamisen kehittämisen välineenä. 

 

Tutkimuksen pyrkimyksenä on tavoittaa sekä sosiaalityöntekijöiden että esimiehien näke-

myksiä siitä miten kehityskeskustelut palvelevat työn kehittämistä ja millaista hyötyä kehi-

tyskeskustelut tuovat molemmille osapuolille, sekä työntekijälle omassa kehittymisessään 

että esimiehille osaamisen johtamisen työkaluna. Lisäksi tarkoitus on tutkia millaisia puut-

teita kehityskeskusteluissa mahdollisesti koetaan ja miten koettuja puutteita voitaisiin pois-

taa, eli millaisiin asioihin kehityskeskusteluissa tulisi kiinnittää huomiota, jotta ne toimisivat 

työn kehittämisen välineenä mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen keskiössä on kehityskes-

kustelu vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena tilanteena, jossa tarkastellaan, muodos-

tuuko sosiaalityöntekijän ja esimiehen kesken käytävästä kehityskeskustelusta yhteinen ko-

kemus, joka edesauttaa työntekijän, esimiehen ja koko organisaation kehittymistä. Tutki-

muksen teoreettisena viitekehyksenä on Erving Goffmanin vuorovaikutusteoria ja kasvojen 

käsite. Vaikka tämän tutkimuksen lähtökohtana on henkilökohtainen mielenkiinto aiheeseen, 

ei aiheen yhteiskunnallinenkaan merkitys ole vähäinen, koska kehityskeskusteluihin käyte-

tään runsaasti työaikaa niissä organisaatioissa, joissa kehityskeskusteluja toteutetaan.  

 

Kehityskeskustelua on pidetty suositeltavana johtamisen apuvälineenä, sekä organisaatioi-

den ja yksilön kehittymisen keinona useiden vuosikymmenten ajan. Kehityskeskustelu on 

työn kehittämisen väline, joka tavallaan keksitään aina uudelleen. Kehityskeskustelun alku-

perä voidaan jäljittää 1950-luvun tavoitekeskusteluihin, joista on 1970-luvun esimies─alais-

keskustelujen ja 1980- ja 90-lukujen tuloskeskustelujen kautta siirrytty nykymuotoisiin kehi-



3 
 

tyskeskusteluihin. Kehityskeskustelut ovat seuranneet johtamisen paradigmamuutosta. (Poi-

kela 2005, 32.) Käsitykset kehityskeskustelun merkityksestä ovat erilaisia eri yksilöiden ja 

organisaatioiden välillä. Vaikka kehityskeskustelu tyypillisimmillään nähdään esimiehen ja 

alaisen välisenä keskusteluna, jossa keskitytään alaisen kehittymiseen, kehityskeskustelun 

vaikutukset ja mahdollisuudet laajenevat koskemaan myös esimiestä ja koko organisaatiota. 

Enenevässä määrin on huomiota kiinnitetty vuorovaikutukseen ja esimiestyöskentelyn kehit-

tämiseen. (Aarnikoivu 2016; 2013). Valpola (2000, 11─17) näkee kehityskeskustelun tren-

dien muotoutuvan johtamisjärjestelmän, arvioinnin monipuolisuuden, osaamiseen keskitty-

misen ja joukkuevastuun kautta.  

 

Kehityskeskustelun perimmäinen tarkoitus on organisaation kehittäminen. Kehityskeskuste-

lun historia voidaan juontaa aina 1800─1900-luvun vaihteeseen, jolloin alettiin kiinnostua 

ihmisen työsuorituksista. Frederic Taylor ja Fordin autotehdas ovat ensimmäinen esimerkki 

työn rationalisoinnista. Huomattavasti myöhemmin, vasta 1950-luvulla kiinnostuttiin myös 

työntekijöistä, eikä vain heidän työsuorituksestaan. Huomiota kiinnitettiin toimenkuviin ja 

niiden korjaamiseen. 1960-luvulla ja 1970-luvulla keskusteluun tulivat työn laatu, työrauha 

ja työmotivaatio, joiden merkitys työn ja organisaation kehittämisessä korostui. Yksinkertai-

simmillaan kehityskeskustelulla tarkoitetaan tilaisuutta, jossa esimies ja työntekijä keskuste-

levat häiriintymättä nykyisestä ja tulevasta työtilanteesta (Ronthy-Östberg ja Rosendahl 

1998, 94─99.) 

 

Kehityskeskustelulle läheisiä termejä ovat esimies-alaiskeskustelu ja tavoite- ja tuloskeskus-

telu. Jälkimmäiset voivat sisältyä kehityskeskusteluun, mutta niitä voidaan käydä myös eril-

lisinä, ilman laajemmin käsitettävää kehityskeskustelua. Valpola (2000, 15) toteaa suomen-

kielessä kehityskeskustelujen kantaneen kauan nimessään ”kehitystä”. Amerikkalaisessa 

tavoitejohtamisessa vastaavasta keskustelusta on käytetty termiä ”performance appraisal”, 

joka viittaa suorituksen arviointiin. Käsitteen ”performance review” voisi kääntää suoritus-

katselmukseksi. ”Development”, kehittäminen kulkee mukana, koska johtamisen eettiset ja 

vuorovaikutukselliset piirteet ovat korostumassa. Aarnikoivun (2016, 18) mukaan nimitys 

tulos- ja tavoitekeskustelu rajaa keskustelun sisällön koskemaan tavoitteiden ja tulosten saa-

vuttamista. Kehityskeskustelu-käsite kuvaa laajemmin keskustelun painopistettä työntekijän 

ja työsuorituksen kehittymisenä.  
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Ronthy-Östberg & Rosendahl (1998, 94) toteavat, että keskustelun nimeämisvaikeus tuo 

ilmi, miten suhtaudumme keskusteluun ilmiönä ja miten suhtaudumme keskusteluun työpai-

kalla. Keskustelua voidaan käydä yhteisesti yksikön kanssa tai kahdenkeskisinä työntekijän 

ja esimiehen välillä. Tutkimuksessani aion tarkastella vain esimiehen ja alaisen välisiä kah-

denkeskisiä keskusteluja. Vaikka pidän esillä myös organisaation kehittymistä, tarkastelu ei 

ole organisaatiolähtöistä, vaan perustuu pikemminkin siihen olettamukseen, että henkilöstön 

kehittyminen vaikuttaa positiivisella tavalla myös organisaatioon.  
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2 KEHITYSKESKUSTELU JA OSAAMISEN KEHITTÄMI-

NEN  

 

Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua esimiehen ja alaisen välistä 

keskustelua, jonka tehtävänä on edistää organisaation ja yksilön tavoitteiden, toiminnan ja 

kehittymispyrkimysten yhteensovittamista. Sen toteutusta leimaa systemaattisuus ja säännöl-

lisyys. Kehityskeskustelun toteuttamiselle ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Kehityskeskus-

telu- termin ohessa voidaan painotuksista riippuen käyttää nimityksiä tavoite-, tulos-, arvi-

ointi-, suunnittelu- tai esimies-alaiskeskustelu (Oulun yliopiston kehityskeskusteluopas 

2015.)  

 

Valpola (2000, 7) toteaa, että ”kehityskeskustelu on kuin johtamisen ruisleipä”. Kehityskes-

kustelua tarvitaan johtamisen osana. Kehityskeskustelun avulla on mahdollista varmistaa, 

että työpaikalla tarpeelliset asiat ovat tavoittaneet organisaation jokaisen ihmisen. Kehitys-

keskustelujen merkitys kasvaa kokemusten lisääntyessä. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi 

tarvitaan tiivistä yhteistyötä jokaisen organisaatiossa työskentelevän kanssa. Valpola kytkee 

kehityskeskusteluun viestinnän aspektin. 

 

Marika Ronthy-Östberg ja Suzanne Rosendahl (1998, 94) määrittelevät kehityskeskustelun 

olevan työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välistä säännöllistä yhteydenpitoa ja hy-

vin valmisteltua keskustelua. Keskustelun tulee olla kehittävää vuoropuhelua, jossa keskus-

tellaan organisaation tehtävästä ja yhteistyöstä organisaatiossa sekä työtehtävistä, keskuste-

lukumppaneiden välisistä suhteista ja muista tärkeistä työtilannetta koskevista asioista. Ke-

hityskeskustelu on esimiehelle ja työntekijälle tarjoutuva tilaisuus keskustella ilman häiriötä 

nykyisestä ja tulevasta työtilanteesta. Esimiehen ja alaisen välisestä keskustelua on nimitetty 

eri tavoin, mikä kuvaa erilaista suhtautumista keskusteluun ilmiönä ja työpaikalla.  

 

Aarnikoivu (2016, 14─16) tuo esiin, että onnistuneen kehityskeskustelun toteutuminen edel-

lyttää varsinaisen kehityskeskustelun ohella paneutumista niihin tekijöihin, jotka heijastuvat 

ja vaikuttavat siihen, kuinka antoisa ja hyödyllinen kehityskeskustelusta muodostuu. Nämä 

tekijät ovat reunaehtoja, jotka luovat perustan aidosti hyödylliselle kehityskeskustelulle. 

Kehityskeskustelun hyötyjen ja mahdollisuuksien osoittaminen ja motivointi on tärkeää. 

Lisäksi tulee ymmärtää, mitä kehityskeskustelu on ja mitä se ei ole.  
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2.1 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen sosiaalityössä  

 

Johtamisen merkitys sosiaalityössä ja sosiaalialalla yleisemminkin on viime vuosien aikana 

saanut huomiota ja johtamista on myös tutkittu Suomessakin aiempaa enemmän. Yhtäältä 

tämä saattaa johtua yleisestä johtamiseen kohdistuvan kiinnostuksen lisääntymisestä tehok-

kuuden ja työhyvinvoinnin osatekijänä. Toisaalta johtaminen ei ole ollut sosiaalityössä 

aiemmin erityisen huomion keskiössä ja asian tärkeyteen on havahduttu viime vuosina. So-

siaalialan ja sosiaalityön sisällöt ja vaatimukset muuttuvat ja monimuotoistuvat nopealla 

tahdilla, mikä asettaa johtajuudelle yhä enemmän vaatimuksia ja kykyä vastata muutosjohta-

juuden haasteeseen.  

 

Mikä sosiaalityön osaamisen johtamisessa on erityistä? Voi sanoa, että ei mikään tai toisaal-

ta monikin asia. Sosiaalityössä keskeistä on asiakkuus, joka on työn keskiössä. Auttaminen 

ja ongelmanratkaisu ovat sosiaalityön keskeistä sisältöä. Eettisyyden vaatimus ja tuki – 

kontrolli-ulottuvuus on jatkuvasti läsnä. On hallittava sekä työn asiasisällöt että vaativa ih-

missuhdetyöskentely, kohtaaminen asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa, vain muu-

tamia sosiaalityön piirteitä mainitakseni. Johtajuudelle asetettavat paineet ja vaatimukset 

ovat suuria. Organisaatiosta riippuen johtaja saattaa osallistua myös varsinaiseen asiakastyö-

hön. Näin tapahtuu usein ainakin pienemmissä kunnissa ja organisaatioissa. Johtaja johtaa 

itseään ja omaa työtään ja sen lisäksi alaisiaan. Johtajan tehtävä on toimia erilaisissa hallin-

nollisissa verkostoissa ja kantaa päävastuu organisaation ja sen toiminnan kehittämisestä.  

 

Johanna Lammintakanen (2011, 238–239) tuo esiin, että henkilöstövoimavarojen johtamisen 

tarkastelu sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää, koska henkilöstövoimavarojen johta-

mien on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi rekrytoinnissa ja työpaikkaan sitoutumisessa. 

Hyvä johtaminen vaikuttaa myös työntekijän motivaatioon, työssä jaksamiseen ja tulokselli-

suuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilöstövoimavarojen johtaminen ja sen tutkimi-

nen on eri vaiheessa. Terveydenhuollossa henkilöstövoimavarojen kysymykset ovat saaneet 

enemmän huomiota kuin sosiaalialalla.  

 

Henkilöstövoimavarojen johtamisessa käytetään eri termejä, jotka ovat päällekkäisiä tai lä-

hellä toisiaan. Voidaan puhua myös inhimillisten voimavarojen johtamisesta tai inhimillisten 

resurssien johtamisesta sekä henkilöstöjohtamisesta. Henkilöstöhallinto on osa henkilöstö-
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voimavarojen johtamista. Tutkijat ovat eri mieltä siitä, voidaanko henkilöstöjohtamista ja 

henkilöstövoimavarojen johtamista pitää synonyymeinä. Henkilöstövoimavarojen johtami-

nen korostaa sekä henkilöstöä organisaation voimavarana että henkilöstön mahdollisuutta 

kasvuun ja kehittymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja 

muutokset lisäävät sekä henkilöstön että johtajien osaamisen tarpeita. Henkilöstön kytkemi-

nen osaksi muutosta ei ole saumatonta ja rakenteellisissa uudistuksissa työntekijöiden moti-

vointi ja muutosten tehokas johtaminen henkilöstövoimavarojen näkökulmasta unohtuu hel-

posti. (emt. 240─241.)  

 

Sosiaalialalla organisaatioiden johtaminen monimuotoistuu nopeasti. Sosiaalialalla yhdisty-

vät julkisen ja yksityisen sektorin toimintatavat ja kunnallisetkin toimijat työskentelevät yhä 

enemmän verkostomaisesti ja aiempaa enemmän hajautuneena. Lisäksi toimintaympäristön 

muutoksiin vaikuttavat talous ja poliittinen päätöksenteko kaikilla tasoilla. Vuokko Niira-

nen, Riitta Seppänen-Järvelä, Merja Sinkkonen ja Pirkko Vartiainen (2010, 97) toteavat, että 

osaamisen johtamista tarvitaan myös sosiaalialalla. Sosiaalityö ja sosiaaliala ovat hyvin tie-

tointensiivisiä toimialueita, joissa työntekijöiden osaaminen, oikeisiin tehtäviin sijoittami-

nen, jatkuva oppiminen ja työn kehittäminen ovat onnistuneen toiminnan kulmakiviä. Ta-

voitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että johtajat huolehtivat henkilöstön osaamisen kehit-

tämisestä. Johtajat eivät tunne osaamisen johtamisen problematiikkaa riittävän hyvin. Joh-

taminen ja toiminta sosiaalialalla ovat osaksi vielä hierakkisen organisaationäkemyksen mu-

kaisia, jolloin ymmärrys osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä jää helposti taka-alalle.  

 

Sosiaalialan johtamistehtävissäkin on sekä työntekijöiden kehittymisen että esimiehen oman 

jaksamisen kannalta välttämätöntä, että esimies osaa delegoida tehtäviä ja luottaa alaisiinsa. 

Työntekijä saa mahdollisuuden kokeilla ja kehittyä työssään. Alaistensa puolesta töitä teke-

vä esimies passivoi alaisiaan. Sankarijohtaja pitää vallan itsellään, kun taas kutsuva johtaja 

jakaa johtajuutta ja tasaa valtaa työyhteisössä. Johtajuutta jakavalla esimiehellä on varaa olla 

epätäydellinen ja näyttää oma epävarmuutensa. Alaiset seuraavat esimiesten käyttäytymistä 

ja työskentelyä ja työntekijöiden on hyvä tuntea esimiehen tehtävät. Esimiehen ja alaisen 

välinen suhde on tärkeä myös työntekijän hyvinvoinnin ja suoriutumisen kannalta. (Mäki, 

Liedenpohja & Parikka 2014, 11.)  

 

Osaamisen johtamisen välineenä viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Joh-

taminen on myös viestintää, jonka vahvin ja rikkain muoto on kasvokkain tapahtuva viestin-
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tä. Jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa, luotamme enemmän jälkimmäiseen. 

Kuunteleminen vaatii keskittymistä ja sen jälkeen palautteen antamista. Aito kuunteleminen 

osoittaa arvostusta ja luottamusta toista ihmistä kohtaan ja parantaa vuorovaikutustilanteen 

myönteisyyttä, avoimuutta ja yhteiseen päämäärään pyrkimistä. Hyvä johtajuus edellyttää 

kykyä kuulla ja nähdä sekä tehdä havaintoja sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteella. 

Tehokkaat johtajat käyttävät kasvokkaista viestintää vaikeiden, monimutkaisten, arkaluon-

teisten tai negatiivisten asioiden viestintään. Viestinnän epäonnistuminen voi murentaa luot-

tamusta työyhteisössä pitkäksi aikaa. (emt. 90–91.) 

 

Riitta Seppänen-Järvelä (2009, 69–73) toteaa, että johtaminen on myös sosiaalista toimintaa, 

joka tuotetaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Johtamista ei voi siis tarkastella vain 

yksilön toiminnan tai ominaisuuksien kautta, vaan koko yhteisö ympäristöineen osallistuu 

johtamisen tuottamiseen. Työyhteisöjen kehittäminen on yleensä kohdistunut vuorovaiku-

tukseen ja ryhmädynamiikkaan ja työn sisällöllisiä kysymyksiä on tarkasteltu erikseen osana 

ammatillisia haasteita ammattiryhmittäin. Sosiaalialan organisaatioissa onkin runsaasti sub-

stantiaalisesti suuntautuneita kehityshankkeita. Esimerkiksi sosiaalitoimistojen kehittämises-

sä on tullut esiin, että vaikka esimies onkin usein visionäärin roolissa, korostetaan työnteki-

jöiden mahdollisuutta ja jopa vastuuta ja velvollisuutta työn kehittämiseen oman asiantunti-

juutensa pohjalta.  

 

Elina Viitanen, Lauri Kokkinen, Anne Konu, Outi Simonen, Juha V. Virtanen ja Juhani Leh-

to (2007, 15, 70) toteavat sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuutta koskevassa tutkimukses-

saan, että sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan johtamisympäristö ja toimintakenttä on ko-

kenut perustavanlaatuisia muutoksia menneiden 15 vuoden aikana. Johtamiseen on tullut 

runsaasti uudesta julkisjohtamisen doktriinista juontuvia piirteitä, mutta perinteiset, kulttuu-

riin ankkuroituneet rakenteet ja toimintamallit ovat säilyneet. Erityisesti sosiaali- ja tervey-

denhuollon keskijohdolla on pyrkimys kuuntelevaan ja kehittämistyötä jakavaan johtajuu-

teen, vaikka he eivät koe itseään johdetun samalla tavalla.  Jos tilannetta tarkastellaan nyt, 

voidaan todeta, että johtajan toimintakenttä sosiaali- ja terveydenhuollossa ei liene ainakaan 

tullut helpommaksi, vaan monimutkaistunut entisestään. Epävarmuutta on tuonut myös pit-

kään valmisteilla ollut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistushanke.  

 

STM (2009, 58) toteaa selvityksessään, että sosiaalialan johtamista itsessään on tutkittu suh-

teellisen vähän niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tämä heijastuu oppikirjojen vähäi-
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syyteen, mutta eritoten siihen, ettei sosiaalialan johtamistoiminta ja sen kehittäminen perustu 

riittävässä määrin koeteltuun tietoon. Sosiaalialan johtamista koskeva tutkimusaktiviteetti 

sirottuu eri puolille, heterogeeniselle toimijajoukolle.  

 

2.2 Kehityskeskustelu osaamisen johtamisen työkaluna  

 

Pauli Juuti (2006, 158) toteaa johtajuustutkimuksen alkaneen niin sanotun suurmiesteorian 

puitteissa. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tutkittiin johtajien henkilökohtaisia ominai-

suuksia verraten niitä alaisten ominaisuuksiin. Johtajuuteen liitettiin yli-inhimillisisä piirtei-

tä. Ristiriitaisuuksien takia tämä näkökulma selitysvoimaisena jouduttiin hylkäämään ja 

keskityttiin enemmän opittuihin ominaisuuksiin, jonka kautta pyrittiin erottelemaan johtajia 

ja alaisia sekä menestyviä ja vähemmän menestyviä johtajia. Johtajan ominaisuuksia tutki-

malla ei kuitenkaan löydetty selitystä johtamisen onnistumiseen tai epäonnistumiseen.  

 

Johtamistaidollinen tutkimus eteni 1960- ja 1970-luvuilla vallinneen johtajan käyttäytymi-

sen tutkimuksen kautta 1970- ja 1980-luvuilla korostuneeseen tilannepainotteiseen vaihee-

seen. 1980-luvulla johtamistaidollinen tutkimus pyrittiin integroimaan malleiksi, jotka ottai-

sivat huomioon sekä yksilön piirteet, käyttäytymistavat ja tilanteen, jossa johtaminen tapah-

tuu. Vasta 1980-luvulla alkoi tulkinnallinen näkökulma laajeta johtamisen kentälle ja luovut-

tiin pyrkimyksestä selittää johtamista ja keskityttiin kuvailemaan johtamista pyrkien ymmär-

tämään sitä. Transformationaalisen johtamisen tutkimus (1970─1990) toi esiin myös johta-

misen ”pimeitä” puolia. 1970-luvulla alettiin keskustella ihmisten ja asioiden johtamisesta 

(leadership ─ management), johon 1980-luvulla liitettiin merkitysten johtaminen, jossa tar-

kasteltiin johtamista kulttuurinäkökulmasta ja symbolisena toimintana. 1990-luvulta lähtien 

johtamiseen liitettiin postmoderni näkökulma, jossa tarkastellaan johtamista tekstuaalisena 

konstruktiona, muoti-ilmiönä tai tarinana, osana organisaatiodiskurssia. (emt. 159─160.)  

 

Johtamisesta on olemassa monia eri määritelmiä. Organisaation toiminnan ja strategian nä-

kökulmasta johtamiseen kuuluu suunnittelu, organisointi, toimeenpano ja valvonta. Stenvall, 

Koskela ja Virtanen (2011, 157─159) näkevät erityisesti julkista johtamista hahmotettaessa 

luokituksia parempana tarkastella johtajuutta sisältöjen kautta. Johtamisen sisältöalueita ovat 

strategisen johtamisen lisäksi resurssien, prosessien, laadun, osaamisen, työyhteisöjen, ver-

kostojen, suorituksen, viestinnän, muutoksen ja muuttuviin toimintaympäristöihin kuuluvien 
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innovaatioiden johtaminen. Osaamisen johtamista he pitävät vaativana johtamisen sisältöla-

jina, koska osaamista ei pitäisi tarkastella irrallisena kysymyksenä. Aiemmin osaaminen 

nähtiin lähtökohtaisesti yksilöllisenä kysymyksenä, nykyään osaamisen ajatellaan palautu-

van organisaation strategiaan.  

 

Riitta Viitala (2013, 187) toteaa kehityskeskustelujärjestelmän olevan osa organisaation ja 

työntekijän osaamiseen kehittämiseen tähtäävää strategiaa. Kehityskeskustelu on säännöllis-

tä ja jatkuvaa kehittämisen suunnittelua. Kehityskeskustelu tulee pitää vähintään vuosittain, 

mutta mahdollisesti useamminkin ja ainakin erilaisten muutostilanteiden yhteydessä. Kehi-

tyskeskustelu palvelee sekä henkilökohtaisen ohjauksen keinona että organisaation kehittä-

miseen tähtäävänä tiedonkeruun välineenä. Keskusteluista muodostuu kehittyvä prosessi, 

jonka hyötyjä osaamisen kehittämisen näkökulmasta ovat henkilökohtaisuus, palautteen anto 

puolin ja toisin sekä keskustelun tuloksena syntyvät kehittymissuunnitelmat. Kehityskeskus-

teluilla tähdätään paitsi yksittäisten osaamisten kehittymiseen myös ammatilliseen kasvuun 

ja kehittymiseen. Kehityskeskustelu tuottaa tietoa myös urasuunnittelun tarpeisiin. Vaikka 

kehityskeskustelun päähenkilö on alainen, myös esimies saa arvokasta tietoa oman kehitty-

misensä suunnitteluun.  

 

Kehityskeskustelut eivät ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen johtamistapaan, vaan ne toi-

mivat yhtä hyvin erilaisissa johtamisjärjestelmissä. Tavoitteet ovat kuitenkin samoja. Pyrki-

myksenä on löytää ihmisen voimavarat ja saada ne käyttöön, jakaa tietoa koko organisaa-

tiosta ja ohjata henkilöstö toimintaa tavoitteellisesti haluttuun suuntaan. Osaamisen kehittä-

misessä yksi käytännön tavoite on roolien selkiyttäminen, jonka avulla pyritään saamaan 

yksilöiden kyvyt ja tehtävien vaatimukset vastaamaan paremmin toisiaan. Keskustelussa 

saadun tiedon avulla voidaan rikastaa ja monipuolistaa tehtäviä niin, että ne tyydyttävät pa-

remmin työntekijää. Keskusteluissa on mahdollista tarkistaa, että jokaisella on oikea käsitys 

organisaation toiminnasta ja tavoitteista. (Meretniemi 2012, 19, 74.)  

 

Markus Talvio ja Ulla Klemola (2017, 43) tuovat esiin, että kehityskeskustelu voi olla esi-

miehen keino vahvistaa työntekijän kykyä itsensä johtamiseen. Työelämässä kehityskeskus-

telu on yleensä se hetki, jolloin esimies voi tukea työntekijää ilmaisemaan omia tarpeitaan, 

pyrkimyksiään ja tavoitteitaan. Koko johtamistapaa voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, 

kuinka paljon työntekijät voivat osallistua oman työnsä suunnitteluun. Organisaatiossa, jossa 

suunnittelu on osa työkulttuuria, työntekijät ovat omatoimisempia, aloitteellisempia ja itse-
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näisempiä, kuin perinteisissä työpaikoissa, joissa työntekijät eivät suunnittele omaa työtään, 

vaan ainoastaan toteuttavat sitä.  

 

Sosiaalityön osaamisen johtaminen on johtamista asiantuntijaorganisaatiossa. Juuti (2013, 

164–169) tuo esiin, että asiantuntijoiden johtamisen keskeinen kulmakivi on luottamus alais-

ten asiantuntemukseen ja heidän kertomuksiinsa. Esimiehen tulisi siis palkata itseään älyk-

käämpiä alaisia ja luottaa heihin. Lisäksi esimiehen tulisi luoda hyvä vuorovaikutussuhde 

jokaiseen alaiseen sekä heidän muodostamaansa ryhmään. Myös aineettoman pääoman mer-

kitys osaamisen johtamisessa on korostunut viime vuosikymmeninä. Osaamisen johtamisen 

yksi ongelma on löytää keskeiset ydinosaamisalueet ja keskittyä niiden kehittämiseen. Or-

ganisaatioiden olisi tunnistettava kaikki äänellinen ja äänetön taito, joka niillä on ydinosaa-

misen alueilla. Kehityskeskustelut voivat toimia apuvälineenä osaamisen tunnistamisessa ja 

tuomisessa käytäntöön.  

 

2.3 Yksilön ja organisaation osaamisen kehittyminen  

 

Yksilön kehittyminen työssään linkittyy työntekijän kykyyn hahmottaa itsensä osana organi-

saatiota ja työyhteisöä ja sitoutua organisaation tavoitteisiin. Johtamistaidon vastapainoksi 

on 2000-luvun alussa lanseerattu termi alaistaidot. Silvennoinen ja Kauppinen (2007, 7) to-

teavat alaistaidon täydentävän johtamistaitoa. Alaistaidolla tarkoitetaan sellaista työntekijän 

käyttäytymistä, joka ei kuulu työn muodollisiin vaatimuksiin, mutta vaikuttaa työyhteisön 

tehokkaaseen toimintaan. Hyvän alaistaidon piirteitä ovat työyhteisön jäsenten auttaminen, 

erilaisten tehtävien vapaaehtoinen ottaminen, tarpeettomien konfliktien välttäminen ja oman 

mielipiteen rakentava ilmaisu. Alaistaito-termiä on kritisoitu siitä, että se viittaa liiaksi 

”alempana olemiseen” tai ”alamaisuuteen”.  

 

Keskinen (2005) määrittelee alaistaitoon kuuluvaksi velvollisuuden huolehtia työpaikan 

viihtyvyydestä, järkevästä resurssien käytöstä, yhteistyöstä, mielipiteen ilmaisusta ja työpai-

kan asioiden aktiivisesta edistämisestä. Alaistaito on laajempi käsite kuin ammatillinen 

osaaminen. Alaistaito sisältää asenteellisia ja tiedollisia valmiuksia. Alaistaito ei ole alamai-

suutta vaan vastuullista vaikuttamista ja kykyä toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla. 

Kriittisimmät ovat kommentoineet alaistaidoista puhumisen olevan naamioitu tapa saada 

alaiset hyväksymään samalla palkalla enemmän työtä ja vastuuta.  
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Käsite alaistaito voidaan liittää yksilön osaamisen kehittämiseen, jossa kehityskeskustelu on 

yksi apuväline. Myös alaisella on vastuu omasta kehittymisestään ja valmistautumisesta ke-

hityskeskusteluun. Aarnikoivu (2013, 176─178) toteaa, että esimiehen ja alaisen tulee val-

mistautua keskusteluun huolellisesti. Valmistautuminen voi tarkoittaa sitä, että hyödynne-

tään erilaisia muistilistoja tai käydään kehityskeskustelulomake läpi ennen keskustelutilan-

netta. Joissakin organisaatioissa alainen toimittaa esitäytetyn lomakkeen esimiehelle ennen 

keskustelua. Tähän liittyy riskejä. Tällainen toimintatapa voi jäykistää keskustelua ja aiheut-

taa tilanteen, jossa ei käydä dialogia. Lomakkeen toimittaminen ennakkoon esimiehelle saat-

taa herättää kokemuksia tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden puuttumisesta. Kehityskes-

kustelussa, jossa vastuuta on jaettu, sekä esimies, että alainen keräävät ja antavat palautetta, 

kysyvät ja vastaavat, selvittävät aikaansaannoksia, kiteyttävät asioita ja tekevät aloitteita.  

 

Mikäli keskustelu ei edisty alaisen puutteellisen valmistautumisen takia, esimiehen tulisi 

käyttää aikalisää ja varata keskustelulle uusi aika. Näin toimiessa pyritään osoittamaan alai-

selle keskustelun ja siihen valmistautumisen tärkeys ja opetetaan alaista valmistautumaan 

jatkossa paremmin. Keskustelussa tulee kiinnittää huomio siihen, että työntekijä ja hänen 

toimintansa on pääosassa. Usein keskustelun painopiste siirtyy siihen, mitä muut ovat teh-

neet tai jättäneet tekemättä. Työntekijä saattaa tietoisesti tai tiedostamatta ohjata keskustelua 

pois itsestä muihin asioihin. Oma tekeminen ei tule silloin näkyväksi. Keskustelun fokus 

tulisi olla tavoitteissa, tuloksissa ja henkilökohtaisessa kehittymisessä. Henkilökohtaisen 

kehittymisen osa-alueisiin sisältyy asetetut tavoitteet, toteutunut suorituksen arviointi ja tu-

levaisuuden haasteet. (emt. 180─181.) 

 

Yksilön henkilökohtaisen kehittymisen kannalta kehityskeskustelu tulee linkittää tavoittei-

siin, jossa pohditaan, mitä osaamista tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ja miten työnteki-

jän osaaminen suhteutuu tarvittaviin osaamisiin. Lisäksi on tarpeen tarkastella, mitä osaa-

mista on kehitettävä ja miten sekä mitkä osaamiset ja kehittäminen valitaan henkilökohtai-

seen kehittymissuunnitelmaan. Henkilökohtaisia kehittymistavoitteita asetettaessa voidaan 

hyödyntää suoritusarvioinnissa esiin nousseita asioita, jotka liittyvät työntekijän osaamiseen 

ja osaamisen kehittämiseen. Henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan kirjattavien tavoit-

teiden määrä kannattaa pitää kohtuullisena. 2–4 tavoitetta on sopiva määrä. (emt. 181─182.) 

 

Kaikki toiminta, myös kehityskeskustelu laajemmin ymmärrettynä tapahtuu organisaa-

tiokulttuurin sisällä. Organisaatiokulttuuri muodostuu Edgar Scheinin (1985) mukaan perus-
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olettamuksien mallista, jonka organisaatiossa toimivat ihmiset ovat ryhmänä keksineet tai 

kehittäneet yrittäessään käsitellä ulkoisiin vaatimuksiin tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 

ongelmia. Organisaatiokulttuurin tavat, käytännöt, arvot, uskomukset ja perinteet ovat suh-

teellisen pysyviä. Organisaation jäsenet jakavat keskenään ja opettavat ja siirtävät uusille 

työntekijöille ja sukupolville organisaatiokulttuuriin luotua mallia.  

 

Anna-Maija Lämsän (2011, 123) mukaan organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaation 

jäsenten tapaa toimia ja ajatella. Kulttuuri opitaan elämällä ja toimimalla organisaatiossa, 

joten tavat ja säännöt ovat organisaation jäsenten yhdessä muodostamia ja oppimia. Organi-

saatiokulttuuri toimii jäsentensä yhteisenä ”maailmantulkintana” ja ajattelu- ja toimintatavan 

peilinä. Organisaatiokulttuurin idea on vakiinnuttanut paikkansa sekä tutkijoiden että käy-

tännön työelämän edustajien joukossa ehkä paremmin kuin organisaation toimintaa ja joh-

tamista koskevat opit. Kulttuuria koskevan keskustelun myötä on tunnistettu organisaatiora-

kennelmien monimutkaisuus ja monitasoisuus sekä niissä voimakkaasti vaikuttavat arvot, 

tunteet, moraali, ristiriidat ja erilaiset intressit.  

 

Lämsä (2011, 126─128) korostaa eettisyyttä organisaatiokulttuurin kehittämisessä. Eettisyys 

voidaan nähdä ongelmia ja väärinkäytöksiä estävänä voimana, mutta yhä enemmän tulisi 

huomioida eettisyyden mahdollisuudet inspiraation ja kehittämisen lähteenä. Eettisyyteen 

liittyvät toiminnan selkeys, johdon esimerkki, organisaation tuki, toiminnan toteutettavuus ja 

seuraukset sekä läpinäkyvyys ja keskusteltavuus. Edellä mainitut piirteet liittyvät organisaa-

tion eettisten hyveiden malliin, jota Muel Kaptein (2008) on kehittänyt hyve-etiikan pohjal-

ta.  Eettisen näkökulman kautta esille tuleva keskusteltavuus voidaan liittää myös kehitys-

keskusteluun ja yksilön ja organisaation mahdollisuuteen kehittyä sekä yksilönä, että kehit-

tää organisaatiota. Kehityskeskustelutilanteen voidaan ajatella heijastavan yksilöiden eetti-

syyden tasoa. Samalla se antaa tilaa keskustella mahdollisista eettisistä ongelmista organi-

saatiossa. Avoin keskustelukulttuuri sallii kritiikin ja arkojenkin puheenaiheiden esille otta-

misen.  

 

Kehityskeskustelussa olisi hyvä ottaa esiin, halutaanko keskustelu toteuttaa pääasiassa orga-

nisaatiolähtöisestä vai henkilöstölähtöisestä näkökulmasta. On todettu, että esimiehet painot-

tavat usein tavoitteenaan olevan henkilöstölähtöinen lähestymistapa, mutta käytännössä 

henkilöstön kokemus on toisenlainen. Yksi vaihtoehto on käsitellä organisaation keskeisiä 

asioita yhteisessä palaverissa ja keskittyä kehityskeskustelussa enemmän henkilökunnan ja 
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yksilön näkökulmaan. (Meretniemi 2012, 76.) Molemmat näkökulmat ovat kuitenkin kehi-

tyskeskustelussa oikeutetusti läsnä.  

 

Esimiehen tavoitteet kehityskeskustelulle liittyvät kiinteästi organisaation tavoitteisiin. Esi-

mies pyrkii varmentamaan, että alaiset toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja yksimieli-

sesti. Esimies pyrkii selvittämään, kuinka henkilöstön kyvyt vastaavat nykyisiä ja tulevia 

vaatimuksia ja kenellä on halu haastavampiin tehtäviin ja miten näitä osaamisen parantami-

seen tähtääviä toimia voitaisiin kehittää ja yksilöitä kannustaa ja tukea. Lisäksi usein kehi-

tyskeskustelussa tulee arvioitavaksi palkan ja suorituksen vastaavuus. Työntekijä puolestaan 

haluaa varmistusta siihen, miten on suoriutunut tehtävistään ja olla mukana sopimassa omis-

ta työtehtävistään. Työntekijä haluaa tietää myös, millaisia tuloksia häneltä odotetaan ja mil-

laisia tulevaisuudensuunnitelmia työntekijän varalle on organisaatiossa mahdollisesti laadit-

tu. Työntekijällä on hyvä olla etukäteen mietitty kehittämissuunnitelma, jonka työntekijä 

kytkee näkemyksiinsä osaamisestaan, tehtävistään, urastaan ja eduistaan, sekä tuo esiin omat 

ehdotuksensa toiminnan parantamiseksi. (Meretniemi 2012, 75.) 

 

2.4 Vuorovaikutus kehityskeskustelussa  

 

Hyvä vuorovaikutus on onnistuneen kehityskeskustelun kulmakivi. Perkka-Jortikka (2002, 

63─64) kutsuu työelämää vuorovaikutussuhteiden viidakoksi, jossa eri yksilöiden ja yhteisö-

jen välillä risteilee monenlaisia ja monen suuntaisia tarpeita, tunteita, intressejä, viestejä ja 

energiavirtoja. Erilaisten vuorovaikutustilanteiden jatkuva lisääntyminen on nostanut työ-

elämän ihmissuhteet ja niiden ongelmat näkyvämmäksi. Vuorovaikutus liittyy jokaiseen 

yhteisölliseen ilmiöön ja ihmisten vuorovaikutustaidot ovat eri tavoin koetuksella kuin 

aiemmin. Työyhteisön kehittäminen ja kehittyminen tapahtuu vain oppimisprosessin kautta, 

mikä edellyttää kaikkien työyhteisön jäsenten mukana olemista. Yhteisöllisen oppimisen 

keskeinen edellytys on ihmisten sujuva positiivinen vuorovaikutus. 

  

Esa Poikela (2005, 31) pitää kehityskeskustelua eräänlaisena työelämän sosiaalisen pääoman 

mittarina ja herkkänä johtamisen instrumenttina. Vahvan sosiaalisen pääoman vallitessa 

työnantaja ja työntekijät pyrkivät positiiviseen konsensukseen. Tällöin esimiehen ja työnte-

kijän on helppo kommunikoida ja kehityskeskustelua voidaan käydä hyvässä ilmapiirissä 

sopien tavoitteista, tuloksista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Päinvastaisessa tilanteessa, 
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luottamuspulan vallitessa, kehityskeskustelutkaan eivät onnistu, vaikka niille juuri tuolloin 

olisi suurin tarve. Huonon ilmapiirin vallitessa pelkästään johdon määräyksestä suoritetut, 

rutiininomaiset ja kaavoihin kangistetut keskustelut eivät tuota tuloksia. Kehityskeskustelu 

ei osoita vain luottamuksen tilaa, vaan se tuottaa luottamusta ja vahvistaa sitä kautta sosiaa-

lista pääomaa. Kehityskeskustelua ei pidä nähdä kuitenkaan pelkkänä luottamuksen mittaa-

misen tai tuloksen tekemisen työkaluna. Johtamisen näkökulmastakin kehityskeskustelussa 

jää pohdittavaksi, mitä johdetaan: suoritusta, tietoa vai osaamista? Näiden ohella tarvitaan 

myös oppimisen johtamista, jossa keinona kehityskeskustelut tuovat uuden näkökulman 

osaamisen tuottamiseen organisaatiossa.  

 

Pekka Hämäläinen (2005, 102─103) toteaa kehityskeskustelun olevan työyhteisön ongelma-

alue, koska sitä ei osata hyödyntää ja vuorovaikutustilanteena kehityskeskustelu jää helposti 

jäykäksi. Kehityskeskusteluilla on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kehityskeskuste-

luihin suhtaudutaan työyhteisöissä kaksijakoisesti. Toisille se on epämiellyttävä tilanne, jos-

sa kaksi toisiinsa varauksellisesti suhtautuvaa osapuolta pyrkii käymään keskustelupaperin 

kysymykset mahdollisimman nopeasti läpi ja kun tilanne on ohi, huokaisevat helpotuksesta. 

Oikeaa vuorovaikutteista kohtaamista ei osapuolten välille synny. Toiselle ääripäälle kehi-

tyskeskustelu on erinomainen apuväline työmotivaation kehittämiseen, saavutettujen tulos-

ten arviointiin ja uusien tavoitteiden asettamiseen.  

 

Parhaimmillaan kehityskeskustelu on ainutkertainen, kiireetön vuorovaikutustilanne, jossa 

työntekijä ja esimies voivat tutustua toisiinsa myös persoonina, ei vain työrooleissaan, koska 

hyvän yhteistyön edellytys on toisen kohtuullinen tuntemus. Työssä saavutettujen tavoittei-

den ohella keskustelun kohteena tulisikin olla oman persoonan ja vuorovaikutustaitojen ke-

hittäminen työyhteisön sisällä esimerkiksi erilaisten käyttäytymistä koskevien kysymysten 

avulla. Itsetuntemuksen lisäämisen pitäisi olla myös kehitystavoite, jotta sekä työntekijä että 

esimies pystyisivät käyttämään omaa persoonaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitys-

keskustelun tulisi yltää vuorovaikutusongelmien käsittelyn ja purkamisen tasolle, koska vuo-

rovaikutusongelmat voivat pahimmillaan lamauttaa koko työn tekemisen. Kehityskeskuste-

lun ei pitäisi koskaan olla muun työn ohessa nopeasti läpivedetty istunto, koska kyse on 

luottamuksen rakentamisesta, mikä vaatii aikaa ja vaivannäköä. (emt. 103─104.)  

 

Kehityskeskustelutilanne liittyy myös vuorovaikutusjohtamiseen. Vuorovaikutusjohtamisen 

periaate on, että työyhteisön kokonaisuutta pidetään jatkuvana prosessina, joka ei tule kos-
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kaan valmiiksi. Vastuu työyhteisöstä kuuluu kaikille yhteisön jäsenille, mutta lopullinen 

vastuu kokonaisuuden rakentamisesta on esimiehellä. Kukaan ei ole työpaikan ilmapiirin 

luomisessa vastuusta vapaa. Vuorovaikutusjohtaminen haastaa ylhäältä johdetun, valmiita 

malleja ja toimintatapoja sisältävän johtamisperiaatteen. Kyseessä on avoin, dialoginen ja 

yksilöitä osallistava tapa johtaa. Vuorovaikutteinen johtaminen voimaannuttaa yksilöä ja sitä 

kautta koko työyhteisöä. Vuorovaikutusjohtamisessa oletetaan yksilöiden olevan vastuunsa 

tuntevia ja johtajan tiedostavan yksilöiden erilaisuuden. Vuorovaikutteisessa johtamisessa 

uuden oppiminen ja kehittäminen ovat keskiössä. Myös virheet hyväksytään ja niistä on tar-

koitus oppia. Toimiva vuorovaikutus ei tarkoita sitä, että kaikki sujuisi aina joustavasti ja 

ilman konflikteja, mutta vältettäviä asioita ovat syyllistäminen ja virheiden ohittaminen syitä 

selvittämättä. Vastavuoroisuus muodostaa työyhteisön henkisen perustan, jonka varaan ai-

neellinen puoli rakennetaan. (Paasivaara 2012, 81─85.) Vuorovaikutusjohtaminen on lähellä 

keskustelevaa johtajuutta. (ks. esim. Juuti & Rovio 2010). 

 

Meretniemen (2012, 117–130) mukaan vastuu kehityskeskustelun onnistumisesta on mo-

lemmilla osapuolilla, mutta työntekijöitä on yleensä valmennettu keskusteluun vain yleisellä 

tasolla, kun taas ihmissuhdetaidot katsotaan olevan keskeinen esimiestyön osa-alue. Näin 

ollen esimiehen vastuu on suurempi. Meretniemi jakaa keskustelijat visualisteihin, auditiivi-

siin ja kinesteettisiin, sen mukaan, millä aisteilla yksilö vastaanottaa viestejä ja hahmottaa 

todellisuutta. Lisäksi tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat asiassa pysyminen, ajankäyttö, 

sanallinen ja sanaton viestintä, tunnetilojen ja ilmeiden tulkinta, katsekontakti ja kehon kieli, 

sekä ääni ja puhetapa. Tiukassa tilanteessa voi kehon kielellä rakentaa siltaa yhteisymmär-

rykselle ja antaa toiselle tilaa. Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen on helpompaa, jos osaa 

lukea toisen ilmeitä ja kehonkieltä.  

 

Toimiva vuorovaikutus kehityskeskustelussa ei ole itsestään selvyys. Kehityskeskusteluissa 

voi herätä odotus kuulluksi tulemisesta, mutta myös pettymys siitä, että sovittuihin asioihin 

ei enää palata, eivätkä niihin liittyneet muutokset toteudukaan. Kehityskeskustelu on vuoro-

vaikutuksen muoto, joka pitää opetella työyhteisössä. Syvällinen keskustelu jopa kymme-

nien henkilöiden kanssa on esimiehellekin haasteellista. Keskusteluihin tottumattomalle 

alaiselle se voi olla vieläkin oudompaa. Kun kehityskeskustelukäytäntöjä opetellaan työyh-

teisössä, on mahdollista siirtyä vähitellen esimiehen monologista dialogisempaan suuntaan. 

(Mönkkönen & Roos 2010, 184.) 
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2.5 Aikaisempia tutkimuksia  

 

Kehityskeskustelututkimusta on tehty tähdäten kehityskeskustelukäytäntöjen parantamiseen 

ja kehittämiseen (ks. esim. Burke 1970; Laird 1985; Downs 1990; Meyer; 1991; Kikoski 

1998; Roberts 2002; Gordon & Stewart 2009; Ayers 2013; Park 2014). Huomio on kiinnitet-

ty erityisesti tavoitteisiin kiinnittymiseen, tehokkuuteen, motivaation parantamiseen ja vuo-

rovaikutuksen laatuun. Kehityskeskustelujen kehittäminen on ollut keskiössä myös suoma-

laisessa kirjallisuudessa (ks. Valpola 2000; Meretniemi 2012; Aarnikoivu 2016). Kehitys-

keskusteluja on tutkittu usein haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla (Selden & Sowa 

2011). Kehityskeskustelua on tarkasteltu siitä näkökulmasta, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen 

keskustelun (Asmuss 2008, 410). Vuorovaikutus itse keskustelutilanteessa on jäänyt tutki-

muksessa melko vähäiselle huomiolle. Muutamat tutkijat ovat viime vuosina alkaneet tar-

kastella kehityskeskusteluja vuorovaikutuksen näkökulmasta hyödyntäen videokuvattua ai-

neistoa. (ks. Asmuss 2008; 2013; Clifton 2012; Nyroos & Sandlund 2014; Pälli & Lehtinen 

2014.)  

 

Pekka Pälli ja Eero Vaara (2014) ovat tutkineet kehityskeskustelua dialogisen johtamisen 

välineenä. Tutkimuksen aineiston muodosti 26 kehityskeskustelua kolmesta eri alan organi-

saatiosta. Videoituja ja analyysia varten litteroituja keskusteluja kertyi 45 tuntia. Tutkimuk-

sessa todettiin, että kehityskeskustelu institutionaalisena tilanteena on melko paperivälittei-

nen ja kehityskeskustelulomakkeet ja muut organisatoriset tekstit muokkaavat vuorovaiku-

tuksen tapaa ja dialogia keskustelijoiden välillä. Paperit eivät kuitenkaan haittaa onnistunutta 

vuorovaikutusta, vaan voivat lieventää vuorovaikutuksen sosiaalista ongelmallisuutta. Lo-

makkeiden rooli tulee kuitenkin tiedostaa.  

 

Edellä mainitussa tutkimuksessa todettiin lisäksi, että esimiehen ja alaisen kohtaamiseen 

kehityskeskusteluissa liittyvä kehollisuus nousi analyysin keskiöön. Kehollinen käyttäyty-

minen rakentaa sekä esimiehen ja alaisen suhdetta että suhtautumista keskusteluun ja sen 

teemoihin. Hierarkia ja tilan antaminen toisen ajatuksille näkyy enemmän sanattomasti kuin 

sanallisesti. Kehonkieli paljasti dialogin logiikan, jota voi kuvata ”niin metsä vastaa kuin 

sinne huudetaan". Kehonkielen kautta sekä alaiset että esimiehet voivat ymmärtää käyttäy-

tymisensä tuottamaa heijastusefektiä. Aineiston keskusteluja leimasi aktiivinen kasvoja uh-

kaavien puheaktien välttäminen ja pyrkimys jättää auki useita vaihtoehtoja. Keskustelupu-
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heeseen liittyi ei-persoonainen ja epäsuorasti ilmaiseva, implisiittinen puhetapa. Tutkimus 

osoitti mikrotason vuorovaikutuksen ”pienten seikkojen” suuren merkityksen ja vuorovaiku-

tukseen liittyvän logiikan, johon keskustelu ja sen onnistuminen perustuu. Oma tutkimukse-

ni tulee sivuamaan Pällin ja Vaaran tutkimustuloksia hyvin läheisesti, koska vuorovaikutus, 

kehonkieli ja kasvotyö nousevat keskiöön myös Erving Goffmanin vuorovaikutusteorian 

kautta, jota tulen työssäni käsittelemään.  

 

Heini Wink (2007) on tutkinut, voiko tuloshakuiseksi ja joskus tekniseksi suoritukseksi lei-

mattu esimiehen ja alaisen välinen keskustelu olla dialoginen vuoropuhelu, jossa kaksi ih-

mistä kohtaa toisensa asenteella, jota leimaa molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus. 

Lisäksi tarkasteltiin tarkoituksia ja pyrkimyksiä, joita esimiehellä ja alaisella oli, kun he pu-

heen avulla rakensivat yhteistä sosiaalista todellisuutta välilleen ja organisaatioon. Tutki-

muksessa tarkasteltiin myös sitä, miten esimiehisyys ja alaisuus rakentuvat kehityskeskuste-

luissa ja millaisiin suhteisiin he toisensa asettavat. Tutkimuksen tuloksena löytyi sekä toimi-

via ja onnistuneita että toimimattomia ja epäonnistuneita kehityskeskusteluja. Kehityskes-

kustelut jaoteltiin neljään eri lajiin; dialogiin, tavanomaiseen keskusteluun, monologiin ja 

debattiin. Keskustelut erosivat merkittävästi toisistaan ja rakensivat kukin erilaista sosiaalis-

ta todellisuutta esimiehen ja alaisen välille. Dialogissa sosiaalinen todellisuus rakentui luot-

tamuspuheen, monologissa epäluottamuspuheen, debatissa pelien ja tavanomaisessa keskus-

telussa epäsuorien vihjausten avulla. Myös Winkin tutkimuksen tulokset sivuavat läheisesti 

omaa tutkimustani, koska dialogisuus tai sen puuttuminen liittyvät keskeisinä käsitteinä ke-

hityskeskusteluun ja ovat osa Goffmanin esille tuomaa peliä ja kuvausta sosiaalisten suhtei-

den teatterimaisuudesta.  

 

Winkin (2007) tutkimuksen mukaan esimiehen ja alaisen välinen yhteistoimintasuhde poik-

kesi toisistaan eri keskustelulajeissa. Dialogeissa voitiin puhua esimiehen ja alaisen välisistä 

asioista. Muissa keskustelulajeissa puhuttiin enimmäkseen organisaation muista henkilöistä. 

Monologissa ja debatissa vuorovaikutussuhde oli heikko, eikä antanut vaihtelun mahdolli-

suutta esimiehen roolille, mutta myös alaisten roolit olivat melko staattisia. Dialogi mahdol-

listi kummallekin osapuolelle monen minän syntymisen ja mahdollisuuden tarkastella asioita 

eri näkökulmista. Tavanomainen keskustelu ei luonut sellaista mahdollisuuksien kirjoa, jon-

ka avulla voidaan rakentaa myönteisyyttä ihmisiin ja organisaatioihin. Johtopäätöksenä tode-

taan, että kehityskeskustelun johtamispuheeksi ei riitä tavanomaisen keskustelun käyminen, 

koska siinä käytetään usein epäsuoria vihjauksia ja toistetaan vanhoja ajatuksia ja tekoja. 
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Kehityskeskustelujen tulee olla dialogisia. Tutkimus koostui kahdeksasta videoidusta kehi-

tyskeskustelusta, jotka litteroitiin ja käsiteltiin tekstuaalisena aineistona ja analysoitiin laa-

dullisesti dialogi- ja diskurssianalyyttisin menetelmin.  

 

Piia Mikkola (2016) on tutkinut väitöskirjassaan kehityskeskustelulomakkeen käyttöä osa-

puolten vuorovaikutuksessa ja miten eteneminen aiheesta toiseen tapahtuu. Keskustelulo-

makkeen käyttöä on tarkasteltu muutamissa muissakin tutkimuksissa (ks. Pälli & Lehtinen 

2014; Nyroos & Sandlund 2014; Van De Mieroop & Vrolix 2014). Raija Ruoranen (2011) 

on väitöskirjassaan tarkastellut, miten sairaanhoitopiirin strategian teemat välittyvät kehitys-

keskustelujen kautta työntekijöille Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Satu Berlinin (2008) 

väitöskirja tarkastelee alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä pa-

lautevuorovaikutuksesta. 

 

Oman tutkimukseni näkökulmasta mielenkiintoinen on myös työterveyslaitoksen kunta-alan 

hyvinvointia koskeva tutkimus, jonka osana Paula Salo, Anne Linna Ja Tuula Oksanen 

(2012, 50–52) ovat tutkineet, miten kehityskeskustelu muovaa kokemusta oikeudenmukai-

suudesta sekä miten hyödylliseksi kehityskeskustelu koetaan. Tutkimus oli pitkittäistutkimus 

neljän vuoden aikana osana Kunta10-tutkimusta, johon osallistui 7906 kunta-alan työnteki-

jää. Tutkimus ositti, että niiden vastaajien, jotka olivat käyneet kehityskeskustelun esimie-

hensä kanssa seuranta-aikana, arviot päätöksenteosta ja kohtelusta olivat parantuneet. Sen 

sijaan arviot kohtelun oikeudenmukaisuudesta olivat päinvastaiset, jos keskustelua ei ollut 

käyty lainkaan seurannan aikana. Lisäksi todettiin, että kun työntekijä kokee keskustelun 

hyödylliseksi, hänen arvionsa päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuudesta paranevat. 

Sen sijaan hyödyttömäksi koettu kehityskeskustelu heikentää oikeudenmukaisuuskokemuk-

sia, jopa paljon enemmän kuin keskustelua käymättömillä. Tutkimuksessa 40 % koki kes-

kustelun hyödylliseksi.  

 

Huomionarvoista on, että nimenomaan sosiaalityötä koskevaa tutkimusta kehityskeskuste-

lusta on tehty hyvin vähän ja sen vuoksi katson, että tämä tutkimus voisi tuoda oman, vaikka 

pienenkin lisän tähän kenttään. Kenneth Millar (1990, 66–69) toteaa, kehityskeskustelu sosi-

aalityössä on pysähtyneisyyden tilassa, eikä aiheesta ole juurikaan tutkimustietoa. Sosiaali-

palvelujen hallinnon alueella sitä on tutkittu jonkin verran. Millarin mukaan sosiaalityössä 

suoritus voi jäädä piiloon, eikä tehokkuutta voi arvioida samalla tavalla kuin teollisuudessa 

ja tuotannossa. Millar tarkasteleekin aihetta liittyen osana BARS-mittarin (behaviorally an-
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chored rating scales) luomiseen, jota voitaisiin käyttää sosiaalityön kehityskeskustelussa. 

Robert Rivas (1984) on todennut, että kehityskeskustelut sosiaalityössä voivat muodostua 

ongelmalliseksi, koska ne saattavat korostaa liiaksi esimiehen ja työntekijän statuseroja, jol-

loin esimiehen pyrkimys reflektioon korostuu nostattaen työntekijässä negatiivisia tunteita, 

mikä vähentää työntekijän rohkeutta sekä keskustelussa että työssään. 



21 
 

3 TEORIA JA METODOLOGIA  

 

3.1 Erving Goffmanin vuorovaikutusteoria tutkimuksen näkökulmana  
 

Tulkinnassani minulla on tarkoitus hyödyntää Erving Goffmanin vuorovaikutusteoriaa. Ta-

voitteeni ei ole kuitenkaan Goffmanin teorioiden testaaminen, vaan kehityskeskustelun vuo-

rovaikutuksellisen ulottuvuuden tavoittaminen Goffmanin vuorovaikutusteorian ja lähinnä 

kasvotyön käsitteen kautta. Teorian ei ole tässä tutkimuksessa tarkoitus toimia päämääränä, 

vaan välineenä, jonka avulla on mahdollista rakentaa tulkintoja saadusta aineistosta.  

 

Erving Goffman oli sosiologi, joka käsitteli teksteissään kasvokkaista vuorovaikutusta. 

Goffman keskittyi teoksissaan mikrososiologisiin ilmiöihin. Goffmania kuvataan värikkäänä 

impressionistina ja kiiteltynä, mutta myös kiisteltynä tieteellisten sääntöjen rikkojana. 

Goffmanille sosiaalinen vuorovaikutus on sitä, mikä tapahtuu, kun kaksi tai useampia ihmi-

siä on fyysisesti läsnä toistensa kanssa. Goffmanin teorioissa ei ole kyse vain psykososiaali-

sesta analyysistä ihmisten välillä, vaan myös yleisluonteisesta selitysjärjestelmästä. Goffman 

loi käsitteitä totaalisista laitoksista, arkielämän rooleista, kasvotyöstä, stigmasta ja sosiaali-

sesta kehyksestä. Goffmanin ajatukset liittyvät vahvasti käsitykseen ihmisarvosta. Goffma-

nin mukaan ihmisten käyttäytyminen on vilpittömimmilläänkin vain esitystä, mutta jokaisen 

tulisi saada esittää itseään vapaasti. Goffmanin mukaan ihmisarvo voi olla aidossa minuu-

dessa, mutta ihmistä tulisi kohdella aina sinä persoonana, jona hän esiintyy. (Goffman  

1990;  2005; Helkama, Myllyniemi, Liebkind 1998, 72─74.)  

 

Philip Manning (1992, 8–13) kuvaa Goffmanilla olleen tuotannossaan kolme teemaa, joita 

Goffman teoksissaan käsitteli; normaaliuden ja poikkeavuuden erittely, sosiaalisen elämän 

näyttämöllinen luonne ja ihmisen pyrkimys eritellä oletuksia, joita heillä on vuorovaikutusti-

lanteessa. Teatterimaisuudestaan huolimatta kohtaamisen tapahtumat ovat Goffmanille 

enemmän peliä kuin teatteria. Kehysanalyyttisen teorian kehittely sijoittuu Goffmanin tuo-

tannon loppukaudelle, jolloin Goffman keskittyi siihen, miten kontekstit muovaavat käsitys-

tä ympäröivästä maailmasta ja miten sosiaalisen elämän on kehysteisyys määrittää tilanteen 

merkityksen toimijalle. Goffmanin tuotantoa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, joka on 

kohdistunut tuotannon kumulatiivisuuteen ja siihen voidaanko tuotantoa tulkita systemaatti-

sena sosiologisena teoriana (Giddens 1988, 251). 
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Goffman kuvaa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen rituaalisia elementtejä kasvojen ja 

kasvotyön avulla. Goffmanin (2005, 5) mukaan kasvot ovat hyväksyttyjen sosiaalisten mää-

reiden kautta syntyvä kuva minästä. Sosiaalisten kohtaamisten maailmassa osapuolet joko 

tietoisesti tai tiedostamatta valitsevat jonkin toimintalinjan. Sanallisten ja sanattomien teko-

jen kautta yksilö ilmaisee näkemyksensä tilanteesta ja samalla arviointinsa tilanteen osanot-

tajista, erityisesti itsestään. Sen kautta, millaisen linjan tai kannan muut otaksuvat yksilön 

tietyssä tilanteessa ottaneen, määrittyy sosiaalinen arvo, jonka yksilö voi katsoa itselleen 

kuuluvan. Tuota arvoa voidaan kuvata nimityksellä kasvot. Myös muut voivat hyötyä posi-

tiivisista kasvoista, koska sen kautta voi luoda kuvaa ryhmästä, johon kuuluu, esimerkiksi 

ammatista.  

Kasvotyöllä Goffmann (2005, 12) tarkoittaa kaikkia tekoja, joilla henkilö pyrkii sovittamaan 

toimintansa ja ihmissuhteensa yhteensopivaksi omien kasvojensa kanssa.  Kasvot syntyvät ja 

määrittyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä. Goffmanin (2005, 6) mukaan ihminen suhtau-

tuu yleensä tunnepitoisesti niihin kasvoihin, jotka hän vuorovaikutuksessa toisten kanssa saa 

ja hänen tunteensa kiintyy kasvoihin. Jos vuorovaikutus tukee sitä kuvaa, joka henkilöllä on 

jo olemassa, kohtaaminen ei aiheuta suuria tuntemuksia. Jos ihminen tilannesidonnaisesti 

saa paremmat kasvot kuin osasi odottaa, ihminen kokee ihmisarvonsa lisääntyvän. Päinvas-

taisessa tilanteessa, saadessaan odotustaan huonommat kasvot hän kokee pettymystä ja ih-

misarvonsa alenevan. Hyväksi koettuja kasvoja halutaan ylläpitää, koska ihminen tuntee 

olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi. Pyrkimys kasvojen säilyttämiseen on vuorovaikutuk-

sen ehto, ei sen päämäärä. 

 

Henkilöllä voidaan sanoa olevan väärät kasvot, jos hänen sosiaalisesta arvostaan on tullut 

ilmi sellaista, joka ei sovi hänelle varattuun linjaan, eli sosiaalisissa tilanteissa luotuun käsi-

tykseen. Jonkun voidaan sanoa olevan ilman kasvoja, jos hän toimii muiden kanssa ilman 

linjaa, jonka mukaan hänen oletetaan toimivan. Erilaisissa pilailutilanteissa tarkoituksena on 

antaa jollekin väärät kasvot tai saada henkilö menettämään kasvonsa, mutta sosiaalisissa 

kontakteissa syntyy myös vakavampia tilanteita, jossa henkilö menettää kasvonsa. Väärät 

kasvot tai ilman kasvoja oleminen vahingoittaa henkilön mainetta osanottajana. Tunne siitä, 

että kohtaamiselta puuttuu arvostuspohja vaikeuttaa toimintaa. Henkilö voi kokea alemmuut-

ta, häpeää ja tuntea itsensä nöyryytetyksi. Väärien kasvojen tai ilman kasvoja olemisen 

muuttuminen häpeäksi saattaa lisätä tilanteessa ilmaisullista epäjärjestystä. (Goffman, 2005, 

8.)  
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Goffmanin (2005, 15─24) mukaan kasvotyön perusmuotoja ovat välttäminen, korjaaminen 

ja pisteiden keruu. Välttäminen on helpoin tapa estää kasvoihin kohdistuva uhka. Tällaisessa 

tilanteessa on mahdollista käyttää sovittelijoita, välittäjiä tai viestin viejiä. Taitava sovittelija 

voi päästä siihen, ettei kukaan menetä kasvojaan. Kasvotyön toinen muoto on korjaaminen. 

Korjaaminen koskee vuorovaikutustilannetta, jossa katsotaan sosiaalisia vuorovaikutusarvo-

ja ja olettamia rikotun ja tilanteelle annetaan vahingon leima, jota pyritään korjaamaan ja 

vähentämään aiheutunutta vahinkoa. Tähän liittyy myös kasvojen pyhyys. Korjaamiseen 

kuuluu rituaalinen ilmaisullinen järjestys. Rituaali voi olla vaihto, esimerkiksi anteeksipyyn-

tö ja pyynnön hyväksyminen tai lahjan antaminen ja vastalahja. Rituaaliin kuuluu vastuun 

ottaminen virheestä, tai epäsopivasta käytöksestä. Virheen tehneelle annetaan mahdollisuus 

toimintansa korjaamiseen. Rituaali on prosessinomainen. Rituaalissa etsitään lieventäviä 

seikkoja, joiden kautta loukkaavaa tekoa ja tekijää määritellään uudelleen. Sovittelukeinona 

voi olla katumuksen osoittaminen ja hyvitys, joissakin tilanteissa jopa rangaistus. Viimeise-

nä vaiheena Goffmanin mukaan on kiitos. Kyseessä on eräänlaisen vaihdon viimeinen siirto, 

jossa anteeksi saanut välittää kiitoksensa anteeksi antaneille. Korjaamisen vaiheet, haaste, 

tarjous, hyväksyntä ja kiitos, antavat mallin rituaaliselle käytökselle. Mallista voidaan myös 

poiketa ja tehdä erilaisia muunnoksia.  

 

Kolmas kasvotyön muoto (emt. 24─25) on pisteiden keruu. Pisteiden keruu, kuten ilmauskin 

antaa ymmärtää, kuvastaa enemmän hyötymistä, etuuden tavoittelua ja kilpailua, kuin vuo-

rovaikutteista toimintaa. Tavoitteena on esittää itselle hyödyllisiä ja suotuisia ja toiselle epä-

suotuisia asioita. Tällaisessa tilanteessa kasvojen menettäminen voi olla lähellä ja ainoaksi 

keinoksi kasvojen säilyttämiseksi voi muodostua jopa paikalta poistuminen. Pisteiden keruu-

ta voidaan kuvata myös kasvotyön aggressiivisena käyttönä. Henkilö voi toimia niin, että 

ritualistista vaihtoa ei voida viedä loppuun. Kohtaamisesta ei muodostu vastavuoroisen 

huomioonottamisen tilaa, vaan pikemminkin areena, jossa on kilpailu tai peli jatkuvasti 

käynnissä. Pisteiden keruuta yhteiskunnallisen aseman avulla voidaan kutsua ylimielisyy-

deksi ja niiden keräämistä vedoten moraaliseen ylemmyyteen piikittelyksi. Kumpaakin omi-

naisuutta Goffman kutsuu häijyydeksi.  

 

Goffmanille kasvot ja kasvotyön käsite ovat jatkuvasti läsnä elämässä. Käsite on kuitenkin 

muuttuva ja dynaaminen. Kasvot voidaan liittää kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutuk-

seen. Sosiaalityössä asiakkaalla saattaa olla vahva kasvojen menettämisen pelko asioides-

saan sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakkaalle muodostuu helposti tarve esittää parhaintaan ja 
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saada sosiaalityöntekijän silmissä parhaimmat mahdolliset kasvot. Kasvojen menettämisen 

pelko voi haitata ongelmiin pureutumista. Taitavan sosiaalityöntekijän tulee vuorovaikutuk-

sessaan toimia niin, että asiakas säilyttää kasvonsa.  

 

Vuorovaikutus, kasvot ja kasvotyö voidaan nähdä olennaisena kaikessa työssä, jossa kohda-

taan ihminen, esimerkiksi hoito- ja hoiva-aloilla, mutta myös viranomaistoiminnassa. Kas-

vot ja kasvojen säilyttämispyrkimys on universaalia; se pätee kaikessa ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Kehityskeskustelutilanne esimiehen ja alaisen välillä on kasvokkainen 

kohtaaminen, jonka sisältöjä ja onnistuneisuutta voidaan tulkita vuorovaikutuksessa synty-

vien tapahtumien ja ilmiöiden kautta. 

 

3.2 Kehysanalyyttinen metodi 

 

Erola ja Räsänen (2014, 71─72) toteavat, että olettamuksia koeteltaessa, tutkittavassa ilmi-

össä pitäisi olla systemaattista vaihtelua, oli kyseessä sitten kvantitatiivinen tai kvalitatiivi-

nen tutkimus. Jos kaikki aineistossa esiintyvät ryhmät ovat samankaltaisia, ei selityksen ko-

etteleminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Olettamusten perusteella pitäisi pystyä määrit-

telemään tilanne tai olosuhde, jonka vallitessa havainnoilla tai ryhmillä ei ole eroja tai erot 

ovat pieniä. Olettamusten paikkansa pitävyys riippuu siitä, ovatko olettamusten kaltaiset erot 

havaittavissa myös aineistossa. Aineistoa kerättäessä pyritään erotteleman ominaisuuksia, 

joiden perusteella aineisto on mahdollista järjestää, jakaa ryhmiin, tai joiden perusteella 

ominaisuuksia tai olosuhteita voidaan mitata tai kuvata. Myös kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa täytyy pystyä erottelemaan todetut havainnot erilaisten vaihtelua selittävien tekijöiden 

suhteen. 

 

Käytän tutkimusaineistoni analyysissa välineenä Goffmanin kehysanalyysin käsitettä. Käsite 

voidaan johtaa Chicagon koulukunnan sosiologiaan ja symboliseen interaktionismiin. Teok-

sessaan Frame analysis. An Essay on the Organization of Experience (1974, 1986) Goffman 

kuvaa sosiaalisen käyttäytymisen tapahtuvan aina osana jotakin merkitysjärjestelmää eli 

kehystä. Sosiaalinen käyttäytyminen on aina tilannesidonnaista. Kun sosiaalinen tilanne ja 

olosuhteet muuttuvat, myös kehys muuttuu. Vuorovaikutuksessa olevien kesken tekoja ja 

puheita tulkitaan uudella tavalla. Keskinäisessä vuorovaikutuksessa on koko ajan pysyttävä 

selvillä ja tarkkailtava, missä merkityksessä asioista puhutaan ja puhetta käytetään. Ihmisten 
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sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on olennaista pystyä erottamaan, puhutaanko tosissaan vai 

leikillään, onko kyse huumorista tai mahdollisesti kiusoittelusta. Keskustelijat voivat pyrkiä 

ylläpitämään tiettyä kehystä eri syistä, mutta toisen määrittelemän kehyksen voi hyväksyä 

tai sen voi murtaa.  

 

Pertti Alasuutari (2011, 180–181) toteaa, että Goffmanin anti vuorovaikutuksen analyysille 

ei rajoitu vain kasvojen käsitteeseen, vaan sillä on ollut merkittävä vaikutus tarkasteltaessa 

minää vuorovaikutuksen rakenteesta juontuvana yhteiskunnallisena konstruktiona. Alasuuta-

rin mukaan kehyksen käsite liikkuu mielenkiintoisella tavalla symbolisen interaktionismin, 

strukturalismin ja diskurssianalyyttisen orientaation välimaastossa. Kehykset liittyvät myös 

identiteettien tuottamiseen. Kun kehys vaihtuu, muuttuvat myös osallistujien tilannesidon-

naiset identiteetit.  

 

Anssi Peräkylä (1990) tarkastelee kuolevan potilaan hoitoa kehysanalyysin kautta. Hän tote-

aa Goffmanin olevan yhtä mieltä etnometodologien kanssa siitä, että käytännön toimet mää-

rittävät sitä, minkä merkityksen eri asiat ympärillämme saavat. Goffman jäsentää kuitenkin 

erilaisten toimintojen laajan kirjon tietynlaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka hän nimeää kehyk-

siksi. Arkipäiväisten asioiden kulku on jatkuvaa siirtymistä kehyksestä toiseen. Tilanteen 

määrittelyt eri kehyksissä ovat erilaisia ja jokainen kehys virittää oman todellisuutensa. Pe-

räkylä toteaa omasta tutkimuksestaan, että kuolevan potilaan hoitokaan ei ole vain yksi toi-

mintakokonaisuus, vaan useita ja niihinkin liittyy monta eri todellisuutta. Kutakin todelli-

suutta ylläpitävät erilaiset toiminnot. Esimerkiksi kuolemaan liittyvä todellisuus jäsentyy 

tilanteesta riippuen hyvin eri tavoin. Tarkastellessaan kuolevan potilaan hoitoa Peräkylä 

löysi lääketieteellisen, käytännöllisen, psykologisen ja maallikkokehyksen. Oletettavasti 

kehyksiä olisi mahdollista nimetä muitakin.  

 

Viitaten omaan tutkimukseensa Peräkylä korostaa, että jokainen sairaalayhteisön jäsen ky-

kenee käyttämään ja käyttää kaikkia edellä mainittuja kehyksiä. Huolimatta ryhmän päte-

vyyksistä ja erilaisista ammatillisista viitekehyksistä kaikki ovat osallisia jokaiseen kehyk-

seen. Esimerkiksi hoitohenkilökunta voi puhua diagnooseista, jotka kuuluvat lääketieteelli-

seen kehykseen tai kirurgi voi esittää oletuksia potilaan peloista tai uskomuksista, jotka ovat 

osa psykologista kehystä. (emt. 18) 
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Oman tutkimukseni analyysissä en aio tehdä vertailevaa tutkimusta erittelemällä esimies tai 

johtavassa asemassa olevien ja työntekijöiden vastauksia tai etsimällä vastakohtaisuuksia tai 

eroja vastauksien suhteen käyttämällä esimies–alais -dikotomiaa. Oma olettamukseni on, 

kuten Peräkyläkin toteaa omassa tutkimuksessaan, että osalliset liikkuvat kehyksestä toiseen 

ja kykenevät käyttämään kaikkia kehyksiä. Näin ollen vertaileva tutkimus ei olisi kehysana-

lyysin käyttämisen näkökulmastakaan paras lähestymistapa tässä tutkimuksessa. Toki olisi 

mahdollista tarkastella esimiehiä ja työntekijöitä omissa kehyksissään, mutta minusta se ei 

olisi kehityskeskustelun ”modernin” idean mukaista, jossa oleellista on sekä esimiehen että 

alaisen kehittyminen rakentavan palautteen ja dialogin kautta. Lisäksi oletan, että kehitys-

keskustelussa sosiaalityöntekijät ja esimiehet ovat samalla tavalla osallisina kaikissa kehyk-

sissä ja liikkuvat kehyksestä toiseen. Eroja voi syntyä kuitenkin sen suhteen, millaisia mer-

kityksiä kehyksien sisältöön syntyy. Merkityksien antaminen voi vaikuttaa kokemukseen 

onnistuneen kehityskeskustelun toteutumisesta. Goffmanin kasvotyön käsite ja käsitys kas-

voista ja vuorovaikutuksesta vaikuttavat nimenomaan merkityksien annossa, joiden kautta 

syntyy kokemus onnistuneesta tai mahdollisesti epäonnistuneesta kehityskeskustelusta. 

 

Peräkylä (1990, 19─22) toteaa, että kehysanalyysin varsinainen tehtävä on eritellä kehysten 

välistä dynamiikkaa. Olennaista ovat kehysten väliset suhteet. Suhteiden välisessä erittelyssä 

on havaittavissa tapahtumakulkuja ja episodeja, jotka kaikki viittaavat omaan todellisuuteen-

sa. Kehysten vaihto on osa jokapäiväistä elämää ihmisten kesken. Kehykset voivat olla 

myös kerrostuneina päällekkäin, jolloin toiminto, jolla on merkitystä yhdessä kehyksessä, 

voidaan siirtää toisen kehyksen piiriin, niin, että alkuperäinen merkitys säilyy. Kehykset 

voidaan ikään kuin istuttaa toistensa sisään. Näin tapahtuu esimerkiksi teatterissa, jossa ta-

pahtumat on ”istutettu” näyttelemisen kehyksen sisään. Kehyksien murtaminen voi pakottaa 

osalliset siirtymään toiseen kehykseen tai hämmentää tilanteen niin, ettei tilanne jäsenny 

minkään kehyksen sisään. Tuloksena on negatiivinen kokemus.  

 

Anna-Maija Puroila (2002a, 50─52) tuo esiin, että vaikka kehysanalyysiä on sovellettu mo-

nien eri aihepiirien analyysissa monin eri tavoin, ei selkeää, yhtenäistä kehysanalyysin pe-

rusoletuksista johdettua analyyttistä viitekehystä ole löydettävissä sen paremmin Goffmanin 

tuotannosta kuin kehyksin operoineista tutkimuksistakaan. Puroila toteaa useissa tutkimus-

raporteissa kehysanalyysin menetelmällisten kysymysten pohtimisen jääneen vähäiseksi. 

Kehysanalyysi sinällään ei anna kovin paljon viitteitä siitä, millaisten menettelytapojen avul-

la kehysten analyysi konkreettisesti tapahtuu ja miten kehykset voidaan luotettavasti tunnis-
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taa sosiaalisen elämän tilanteissa. Kapeasti ymmärrettynä kehysanalyysi on pikemminkin 

lähestymistapa kuin analyysimenetelmä. Puroila käytti kehysanalyysiä päiväkotiarkea kos-

kevassa tutkimuksessaan. Puroila (2002b, 28) toteaa kehysanalyysissä olevan kyse siitä, 

miten ulkopuolinen maailma ja kulloinkin läsnä oleva situaatio rakentavat yksilön kokemus-

ta todellisuudesta.  

 

Käyttäessäni kehysanalyysiä oman tutkimukseni analyysimenetelmänä, pyrkimykseni on 

löytää sosiaalityöntekijöiden ja heidän esimiestensä käymistä kehityskeskusteluista kehyk-

siä, joiden sisällä keskustelu tapahtuu. Ensisijainen tarkoitus on löytää kehykset, mutta myös 

analysoida sitä, mikä merkitys kehyksillä on onnistuneena koetun kehityskeskustelun syn-

tymisessä. Goffman kehitti kehysanalyyttistä ideaansa lähinnä mikrotasolla tapahtuvan vuo-

rovaikutuksen analyysiin ja oletti ihmisten arkitoimissaan olevan melko huonosti tietoisia 

siitä, mikä heidän toimintaansa ohjaa. Kehityskeskustelu esimiehen ja alaisen välillä on mitä 

suurimmassa määrin mikrotason tapahtuma, vaikka siihen vaikuttaa monet ulkopuoliset teki-

jät.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuskohteenani ovat kehityskeskustelut sosiaalityössä. Tarkoitukseni on tavoittaa sekä 

sosiaalityöntekijöiden että esimiesten näkemyksiä ja kokemuksia kehityskeskusteluista. Ke-

hityskeskusteluja käydään laajalti eri organisaatoissa ja niiden pitäminen koetaan usein itses-

täänselvyytenä. Kuitenkin käsitykset niiden tarkoituksesta, toimivuudesta ja hyödyistä ovat 

ristiriitaisia. Tarkoitukseni on tarkastella, millaisen merkityksen sosiaalityöntekijät ja esi-

miehet antavat kehityskeskusteluille yksilön, työn, ja organisaation kehittämisen näkökul-

masta ja millaisena kehityskeskustelu koetaan osaamisen johtamisen välineenä ja vuorovai-

kutustilanteena. Tarkoitus on saada tietoa myös koetuista hyödyistä, haasteista ja kehittämis-

tarpeista. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus vastata kysymyksiin:  

 

Millaisia kehyksiä sosiaalityöntekijät ja esimiehet käyttävät kuvaillessaan kehityskeskuste-

lua? 

 

Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneena koetun kehityskeskustelun syntymiseen? 

 

4.2 Tutkimusaineisto ja analyysi 

 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista käyttää menetelmiä, jotka vievät tutkijan mahdolli-

simman lähelle tutkimuskohdettaan. Pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavan tai tutkittavien 

näkökulma. Aineiston keruuta ohjaa tarkoituksenmukaisuus ja usein käytetään harkinnanva-

raista näytettä, jolloin tutkittavaksi valitaan kohde, jonka kautta ilmiöön ajatellaan voitavan 

mielekkäästi ja syvällisesti perehtyä. (Kiviniemi 2001, 68.)  

 

Tämän tutkimuksen kohdejoukkona ovat sosiaalityöntekijät ja esimiehet, jotka osallistuvat 

kehityskeskusteluihin tai ovat joskus läpikäyneet kehityskeskusteluja. Kohdejoukkoa ei ra-

joitettu tehtäväkuvan mukaan, vaan informantteina voivat olla kaikki sosiaalityöntekijät ja 

esimiehet työn kuvasta tai tehtäväalueesta riippumatta. Tässä tutkimuksessa olisi ollut mah-

dollista käyttää useita aineistonkeruun tapoja ja tutkimuksen olisi voinut toteuttaa myös 

kvantitatiivisena tutkimuksena, mutta se olisi vaatinut enemmän aikaresurssia. Lisäksi tutkit-
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tava ilmiö puoltaa laadullisen tutkimusotteen käyttöä, koska pyrkimys on kuvata ja ymmär-

tää kehityskeskustelua tilanteena ja toimintana, ei pyrkiä tilastolliseen yleistettävyyteen. 

 

Aineistoni koostuu kirjoitelmista. Kirjoituksia oli mahdollista pyytää kohdennetusti ottamal-

la yhteyttä sosiaalityön yksiköihin, tai lähettämällä sähköpostitse pyyntöjä. Päädyin kuiten-

kin siihen, että pyydän kirjoituksia sosiaalialan ammattijärjestö-lehti Talentian kautta. Otin 

yhteyttä Talentia-lehteen maaliskuussa 2015 ja tiedustelin mahdollisuutta kirjoituspyynnön 

julkaisemiseen. Julkaiseminen oli mahdollista, mutta kirjoituspyynnön oli oltava hyvin ly-

hyt, maksimissaan 800 merkkiä. Kirjoituspyynnön muokkaaminen tapahtui maaliskuun lo-

pussa ja huhtikuun alussa 2015 ja lähetettiin toimitukseen huhtikuun alussa. Ehtiäkseen tou-

kokuun Talentia-lehteen ilmoituksen oli oltava valmis huhtikuun puoleenväliin mennessä. 

Kirjoituspyynnön julkaisuajankohta oli 15.5.2015, jolloin Talentia-lehden toukokuun 2015 

numero ilmestyi. Kirjoitukset pyydettiin toimittamaan 30.6.2016 mennessä. 

 

Koska oli mahdollista, että Talentia-lehdessä olevan kirjoituspyynnön perusteella ei vastauk-

sia tulisi, yhtenä varavaihtoehtona oli Webrol-kyselyn lähettäminen. Kävi niin, että määräai-

kaan mennessä ei tullut yhtäkään vastausta. Analysoidessani tilannetta päädyin siihen, että 

Webrol-kyselykään ei ehkä tuottaisi juurikaan parempaa tulosta, koska kynnys kirjoituksen 

tekemiseen on luultavasti suurempi kuin vastaamiseen esimerkiksi lyhyehköön Likertin-

asteikolliseen kyselyyn. En halunnut ottaa sitä riskiä, että en saisi Webrol-kyselylläkään 

vastauksia ja lopulta toimin niin, että otin puhelimitse yhteyttä satunnaisesti valitsemiini 

sosiaalityön eri sektoreilla toimiviin sosiaalityöntekijöihin ja esimiehiin ja pyysin heitä vas-

taamaan. Kerroin Talentia-lehdessä olevasta pyynnöstä ja useimmille lähetin vielä sähköpos-

titse saman ilmoituksen, joka oli Talentia-lehdessä. Sain tammikuun 2016 loppuun mennes-

sä kerättyä 14 kirjoitusta. Annetun määräajan jälkeen saapui vielä yksi kirjoitus. Koska en 

ollut aloittanut vielä aineiston analyysiä, päädyin ottamaan mukaan myös annetun määräajan 

jälkeen saapuneen kirjoituksen, jolloin saamieni vastausten määrä oli yhteensä 15.  

 

Vastaajissa oli kaksi miestä ja 13 naista. Kahdeksan vastaajaa toimi työntekijätasolla ja seit-

semän vastaajaa myös esimiestasolla siten, että he toimivat vastaushetkellä joko esimiehinä 

tai kävivät kehityskeskusteluja alaistensa kanssa ja lisäksi kehityskeskustelun oman esimie-

hensä kanssa. Lähtiessäni keräämään aineistoa, en ollut lähtökohtaisesti ottanut huomioon, 

mitä tämä kaksoisnäkökulma, eli toiminen sekä alaisena että esimiehenä mahdollisesti tuot-

taisi aineistoa analysoitaessa. Analyysivaiheessa totesin kaksoisvastaajuus –näkökulman 



30 
 

tuottavan syvällistä pohdintaa ja arvokasta tutkimusmateriaalia. Yhtä vastaajaa lukuun otta-

matta kaikki vastasivat sähköpostitse. Vastauksien pituudet vaihtelivat, mutta suurin osa oli 

pituudeltaan noin puolitoista sivua ykkösen rivivälillä, joten tekstiaineistoa kertyi riittävästi. 

 

Analyysissäni minulla oli tarkoitus löytää lähinnä primääritasolla olevia kehyksiä. Konkreet-

tisesti analyysi alkoi lukemalla aineistoa läpi useita kertoja, jotta sain kokonaiskuvan siitä, 

mistä vastaajat ovat kirjoittaneet ja millaisia asioita nostaneet esiin. Pyrin hahmottamaan 

yleisellä tasolla mahdollisesti esiin tulevia yhteneväisyyksiä ja erilaisuuksia. Analyysin al-

kuvaihe oli sisällönanalyysiä, jossa yritin löytää tekstimassasta aihepiirejä, eli teemoitella 

kirjoituksien sisältöä. Tässä auttoi jonkin verran kirjoittajille kirjoituspyynnössä antamani 

vihjeet, jotka toimivat teemoittelurunkoina ja joita useimmat vastaajat olivat melko sään-

nönmukaisesti noudattaneet. Vaikka tutkimustani ei voi pitää vahvasti teorialähtöisenä, on 

se kuitenkin vähintäänkin teoriaohjautuva. Tutkimuksessani ei testata teoriaa, eikä aseteta 

teorialähtöistä hypoteesia. Tutkimuksessani kehysanalyysi ja vuorovaikutusteoria ovat pi-

kemminkin arvokkaita työvälineitä, joiden soveltaminen joko lopputuloksena auttaa vastaus-

ten löytämisessä tai sitten ne saattavat osoittautua huonosti toimiviksi tässä tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen teoriaohjautuvuus vaikutti kuitenkin aineiston käsittelytapaan. Pyrin löytä-

mään tekstimassasta tutkimusongelman ja kehysten löytymisen kannalta keskeiset aiheet. 

Analyysi ei ollut siis täysin aineistolähtöistä, kuten vaikkapa grounded theoryssa, jossa teo-

reettiset käsitteet ja tulokset johdetaan puhtaasti aineiston tuottaman tiedon pohjalta. Teo-

rialähtöisen ja teoriaohjaavan analyysin ero voi olla vähäinen ja riippua tekstin käsittelyta-

vasta ja päättelyketjusta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117).  Analyysissäni pyrin alkuvaiheessa 

lähestymään aineistoa sen omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä tarkastelemaan aineis-

toa Goffmanin vuorovaikutusteorian näkökulmasta.  

 

Analyysissani pyrin käyttämään dekonstruktiivista ajattelutapaa. (ks. esim. Niikko, 2010, 

86–102). Dekonstruktiolla on yhteys postmoderniin ja Wittgensteinilaiseen ajattelumalliin. 

Postmoderni pitää maailmaa pirstaloituneena ja korostaa monimielisyyttä ja kompleksisuut-

ta, jossa kaikki on toisiinsa kietoutunutta; kieli, sosiaalisen organisaation muodor, kulttuu-

rioletukset, subjektiivisuus ja valta liittyvät toisiinsa. 1930-luvulla alkanut Wittgenstanilai-

nen merkitysfilosofia, jonka mukaan kullakin merkityksellä on oma syväkielioppi, kulttuuri-

nen sääntöjärjestelmä, joka esimerkiksi määrää jonkin sanan käytön. Sana merkityksineen 
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muodostaa kielipelin. Dekonstruktiota pidetään enemmän filosofisena ajattelutapana kuin 

menetelmänä.  

 

Dekonstruktiota edeltää reduktio ja konstruktio. Dekonstruktiolla voidaan avata binaarivas-

takohtia, kätkettyjä merkityksiä ja hajottaa kokonaisuus osiin. Keskeistä on ymmärtää kie-

len, ajattelun ja todellisuuden välisiä suhteita. Koko elämä eri alueineen voidaan tulkita teks-

tiksi. Maailmaa voidaan määritellä vasta, kun joku määrittelee tekstin, merkin tai kuvan 

käyttämällä sanoja kuvaamaan sitä. Koska sanat muuttavat aina merkityksiä, kenenkään tul-

kinta ei ole oikeampaa kuin toisen tulkinta. Merkitykset johtavat toisiin merkityksiin. De-

konstruktion arvo ilmenee suhteessa toisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Dekonstruktio pikem-

minkin rakentaa kuin yleistää tietoa. Dekonstruktiivisessa lukemisessa avataan ja puretaan 

tekstiä, ja katsotaan mitä näyttää tapahtuvan. Tekstistä etsitään myös ristiriitaisuuksia ja 

vaiettuja asioita, kohtia, jotka paljastavat tekstin ilmi- ja piilosisällön välisen jännitteen, ero-

ja, jotka ovat olemassa, mutta eivät näy itse tekstissä. (emt. 89–96.) 

 

Muodostettuani kokonaiskuvan aineistosta, eli tehtyäni eräänlaiset raakahavainnot, pyrin 

yhdistelemään havaintoja harvemmiksi havaintojen joukoksi, sen mukaan oliko havaittavis-

sa jokin yhteinen piirre, joka toistui aineistossa, eli vastaajien kirjoituksissa. Konkreettisesti 

tämä työ tapahtui siten, että käytin tekstin käsittelyssä erivärisiä yliviivaustusseja sen mu-

kaan mihin vastauskategoriaan kyseinen kommentti kuului. Tämän jälkeen leikkasin paperit 

konkreettisesti suikaleiksi ja yhdistelin vastauksia liimaamalla suikaleita uudelle paperille ja 

muodostaen vastauksista erilaisia alaluokkia, joille laadin sisällön mukaan työnimiä. Tämän 

jälkeen yhdistelin jälleen havaintoja yhdistäen alaluokkia ylemmiksi luokiksi.  

 

Erityisesti tässä vaiheessa aloin tarkastella vastauksia Goffmanin vuorovaikutusteorian ja  

kasvojen käsitteen kautta sekä jäsentelin muodostuneita vastausluokkia sen mukaan onko 

niistä löydettävissä kehyksiä, joissa keskustelu tapahtuu. Aloin jäsennellä vastauksia tutkien, 

miten ne ilmensivät kulloiseenkin luokkaan liittyen erilaisia vuorovaikutuksen tapoja tai 

vuorovaikutuksessa ilmeneviä merkityksiä. Aineistossa tarkastelun kohteeksi nousi kohtaa-

misen laatu, tapa ja muoto vastaajien kuvaamana. Tässä vaiheessa hahmottelemieni luokkien 

suhteet osittain muuttuivat. Kehysten määrittelyssä keskiöön nousi kysymys siitä, mitkä te-

kijät konstituoivat tapahtuman tiettyyn kehykseen. Taustalla olivat edelleenkin aiheet, jotka 

kehityskeskusteluissa otettiin esiin ja jotka näkyivät luokittelussa, mutta seuraavaksi aloin 

tarkastella ja luokitella sitä, miten vastaajien kirjoituksissa vuorovaikutus jäsentyi osaksi 
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keskustelutapahtumaa. Konkreettisesti tämä tapahtui jälleen yliviivauskynällä ja liittämällä 

vuorovaikutusta kuvaavat tekstit osaksi luokitusta. Nimettyäni kehykset, tarkastelin niitä 

uudelleen lukemalla vielä aineistoa läpi ja tarkastelemalla, millaisia piirteitä kuhunkin ke-

hykseen liittyy. 

 

4.3 Tutkimuksen eettisyys  

 

Klaus Mäkelä (2005, 5) toteaa tutkijalla olevan kolme erisuuntaista perusvelvollisuutta, jot-

ka ovat velvollisuus tuottaa luotettavaa tietoa maailmasta, velvollisuus ylläpitää tieteellistä 

julkisuutta ja velvollisuus kunnioittaa tutkittavien oikeuksia. Velvollisuuksien kesken saattaa 

syntyä ristiriitoja, joiden ratkomiseksi keskeistä on tunnustaa ongelmat. Tutkittavien oikeuk-

sia on varjeltava, mutta tutkittavien oikeuksien loukkaamattomuus ei saa johtaa tulosten vää-

ristymiseen eikä tieteen julkisuusperiaatteen rikkomiseen.  

 

Anneli Pohjola (2007, 11─12) mainitsee tutkimuksen eettisyyden olevan paljon enemmän 

kuin tieteellisyyden peruskriteerien, kuten arvovapauden, objektiivisuuden, kriittisyyden ja 

arvioitavuuden täyttämistä. Eettisyyden on läpäistävä koko tutkimusprosessi sen eri vaiheis-

sa. Eettisyys on otettava huomioon jo tutkimusaiheen valinnassa, teoreettisessa ankkuroin-

nissa, rajauksissa, tutkimuskysymysten asettamisessa ja tiedon hankinnassa. Tutkijan suhde 

tutkimuskohteeseen, tutkimusjoukkoon sekä aineiston hankinnan eri vaiheet ovat tärkeitä 

eettisen arvioinnin kohteita. Tutkimuksen analyysi ja tulosten tulkinta ovat myös eettisesti 

kriittisiä tutkimuksen vaiheita. On tärkeää muistaa myös varsinaisen tutkimusprosessin seu-

rauksena syntyvät eettiset haasteet, kuten tiedon julkistamisen ja tiedon käyttämisen etiikka 

yhteiskunnallisesti ja sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Lisäksi tulisi huomioida kollegiaa-

linen etiikka, eli toisten tutkijoiden työn ja tiedeyhteisön kunnioittaminen.  

 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009, 125─129) toteavat tutkimuksen ja etiikan yhteyden 

olevan kahdensuuntainen. Yhtäältä tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin ja 

toisaalta eettiset näkökulmat vaikuttavat tutkijan tekemiin ratkaisuihin. Hyvää tutkimusta 

ohjaa eettinen sitoutuneisuus. Vaikka eettisyys liittyy muodollisesti tutkimuksen luotetta-

vuus- ja arviointikriteereihin, kyseiset kriteerit eivät saa olla tutkijalle vain tarkistuslistoja. 

Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus on tärkeä hyvän tutkimuksen kriteeri, joka liittyy 

myös tutkimuksen etiikkaan. Laadullisessa tutkimuksessa erilaiset perinteet vaikuttavat sii-
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hen, miten tutkimusetiikkaan suhtaudutaan. Toisessa ääripäässä tutkimusetiikka nähdään 

ikään kuin teknisluonteisena normina, jossa ongelmat liittyvät itse tutkimustoimintaan ja 

toisessa ääripäässä tutkimusetiikka liittyy enemmän metodologiaan, jossa kaikki tehdyt va-

linnat ovat moraalisia valintoja.  

 

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna avoimuus on yksi tieteellisen tutkimuksen perusperiaate, 

joka liittyy tutkimuksen eettisyyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014, 13─14) ovat vi-

sioineet vuoteen 2017 toteamalla seuraavaa: tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja 

luovaa oivaltamista. Tällä tarkoitetaan tutkimustulosten sujuvaa liikuteltavuutta eri tutki-

musryhmien ja alojen välillä, sekä tutkimustiedon välittämistä innovointikäyttöön, päättäjille 

ja kansalaisille. Avoimuuteen pyritään tutkimuksen luotettavuuden ja laadun parantamisella 

tieteen ja tutkimuksen perusolemusta vahvistamalla, avoimuuteen liittyvän osaamisen ja 

tutkimusprosessin kestävän perustan vahvistamisella, sekä tutkimuksen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden kasvattamisella. Avoimuudella luodaan lisää mahdollisuuksia eri toimijoille 

sekä tutkimuksessa että yhteiskunnassa laajemminkin.  

 

Tutkimukseni kohteena ovat kehityskeskustelut sosiaalityössä. Kehityskeskustelu aiheena on 

hyvin henkilökohtainen ja luottamuksellinen. Vaikka itse toimin sosiaalityöntekijänä, koin 

että asettuminen tutkijan rooliin ja itsensä etäännyttäminen työn substanssista kohti tutkijan 

asemaa oli melko vaivatonta. Tähän vaikutti osaltaan aihevalinta. Kehityskeskustelu ei ole 

sosiaalityön keskeistä ydintä työn sisällön näkökulmasta katsottuna, eikä kehityskeskustelu 

ole myöskään jotain, mikä olisi ominaista tai tyypillistä vain sosiaalityölle. Vaikka työssäni 

sosiaalityöntekijänä olen osallistunut lukuisiin kehityskeskusteluihin ja osallistun niihin 

edelleen vuosittain, ei aihe näyttäydy niin sensitiivisenä, että oma asema tutkijan roolissa 

olisi sen vuoksi uhattuna tai tutkimuksen eettisyys vaarantunut. Tutkijana minua kiinnostaa 

se, miten kehityskeskustelut sosiaalityössä koetaan ja mikä merkitys niillä on työntekijän ja 

organisaation kannalta. Koska vuorovaikutus on kehityskeskustelun luontainen komponentti, 

sai Goffmanin vuorovaikutusteoreettisen näkökulman liittäminen tutkimukseen eettisen oi-

keutuksensa sen myötä.  

 

Aineiston keruuta ohjasi tarkoituksenmukaisuus ja tutkimustaloudellisuus. Aineiston saami-

nen puhtaasti lehti-ilmoituksen perusteella olisi ollut sekä taloudellisin että eettisesti ongel-

mattomin tapa. Suunnitelma ei sellaisenaan kuitenkaan toteutunut, koska kirjoituksia ei leh-

ti-ilmoituksen perusteella tullut yhtäkään kappaletta, mikä harmillisuudestaan huolimatta 
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toimi opettavaisena tilanteena tutkimuksen tekijälle; vastauksien saaminen ja vastaajien mo-

tivoiminen ei ole helppo asia tutkimuksen teossa. Jouduttuani aineiston hankinnassa edellä 

kuvatun ongelman äärelle, jouduin entistä tarkemmin pohtimaan aineiston hankintaa koske-

via eettisiä näkökohtia. Eri organisaatioissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden lähesty-

minen sattumanvaraisesti puhelimitse ja muistuttaminen lehdessä olevasta ilmoituksesta ei 

ollut ongelma. Lähinnä jouduin ratkaisemaan sen, onko eettisesti oikein pyytää vastauksia 

lehti-ilmoitukseen vedoten, vai tulisiko jokaisella informantilla olla oman organisaationsa 

lupa vastaamiseen.  

 

Pohtiessani em. ongelmaa, jouduin melko syvälle tutkimuseettiseen hetteikköön. Asetin ky-

symyksen myös siten, saako ja voiko ihminen edustaa informanttina itseään, vai edustaako 

hän aina organisaatiotaan, jos sattuu työelämässä olemaan. Tutkimuksessa tulkinta tuntuu 

olevan tämän suuntainen. Onko organisaatiolla oikeus päättää siitä, saako työntekijä osallis-

tua johonkin tutkimukseen? Kenellä tämä legitimiteetti on? Julkisissa organisaatioissa luvan 

antaa yleensä joko lautakunta tai yksikön esimies.  Kyse on itseasiassa melkoisesta yksilön 

oikeuksien rajoittamisesta, minkä eettisyyden voi kyseenalaistaa. On täysin selvää, että tut-

kimuksen kohdistuessa tiettyyn organisaatioon tai organisaation tullessa jollain tavalla esiin 

tutkimuksessa, on lupa ehdottomasti oltava. Tutkimukseni ei kuitenkaan kohdistu mihinkään 

yksittäiseen organisaatioon tai sen toimintaan, eikä tutkimuksesta käy ilmi, mistä tai minkä 

tyyppisistä organisaatioista vastaajat tulevat. Ottaessani yhteyttä sosiaalityöntekijöihin, hei-

dän vastaamisensa oli edelleenkin vapaaehtoista, eikä yhteydenoton jälkeenkään ollut var-

maa, kuinka moni lopulta vastaa. Jos olisin pyytänyt tutkimuslupaa erikseen jokaisesta orga-

nisaatiosta, lupia olisi haettu myös turhaan, koska kaikki yhteydenototkaan eivät lopulta 

tuottaneet vastaajia. Kukaan informanteista ei tuonut esiin kysymystä organisaatioon kohdis-

tuvasta tutkimusluvasta. Merkille pantavaa oli, että lähes kaikille informanteille joko tuli 

itselleen Talentia-lehti, tai he lukivat sitä muutoin, esimerkiksi työpaikallaan, mutta he eivät 

olleet huomioineet kirjoituspyyntöilmoitusta. Tulkitsin, että yhteydenottoni heihin toimi 

muistutuksena ja mahdollisti edelleenkin vastaamisen lehti-ilmoitukseen perustuen. 

 

Tutkimuslupien pyytäminen jokaisesta organisaatioista erikseen ei olisi ollut tarkoituksen-

mukaista senkään vuoksi, että jokainen informantti kertoo omista kokemuksistaan ja käsi-

tyksistään liittyen kehityskeskusteluihin sosiaalityössä. Vastaajat ovat voineet työskennellä 

useissa organisaatioissa, joiden kautta heidän käsityksensä ovat muodostuneet. Voi olla jopa 

niin, että heidän käsityksensä eivät ole muodostuneet lainkaan tai vain pieneltä osin siinä 
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organisaatiossa, jossa he vastaushetkellä työskentelivät. Tällöin myös tutkimusluvan antaja 

itse asiassa antaisi työntekijälle luvan vastata perustuen kokemuksiin, jotka liittyvät toiseen 

organisaatioon.  

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta yksi tärkeimmistä asioista on luonnollisesti vastaajien 

anonymiteetti. Analysoidessani aineistoa, tulin vakuuttuneeksi, että haastatteluaineistolai-

nauksien perusteella on mahdotonta päätellä kenenkään vastaajan henkilöllisyyttä. Katsoin, 

että tulkinnan kannalta voi olla merkitystä sillä, onko vastaaja esimiesasemassa vai työnteki-

jä, vai esimies, joka käy kehityskeskusteluja oman esimiehensä kanssa. Sukupuolella en näe 

olevan suurtakaan merkitystä tässä aineistossa, mutta sukupuolen mainitseminen ei myös-

kään vaaranna anonymiteettiä. Päädyin siihen, että haastatteluaineistositaatit merkitään tark-

kuudella, jossa näkyy sukupuoli ja ikä. Sen lisäksi mainitaan sosiaalityöntekijä, jos on kyse 

työntekijästä. Mikäli vastaaja on esimies, se mainitaan. Jos kyseessä on esimies, joka käy 

kehityskeskustelut myös oman esimiehensä kanssa, merkitään esimies, jolla esimies.  

 

Vaikka lehti-ilmoituksessa oli luonnollisesti jo kerrottu, mitä tutkimus koskee sekä tutki-

muksen luottamuksellisuudesta ja aineiston hävittämisestä tutkimuksen jälkeen, kerroin nä-

mä asiat vielä puhelinyhteydenoton yhteydessä. Kirjoittamisen helpottamiseksi totesin  lehti-

ilmoituksessakin mainitut näkökulmat, joista käsin asiaa voisi lähestyä. Aineiston hankin-

nassa oli tarkoitus jättää vastaajille mahdollisimman vapaat kädet kirjoittaa todellisia ajatuk-

siaan kehityskeskusteluista. Kirjoitelmissa saattaa jäädä havaitsematta nyansseja, joita haas-

tattelussa voi tulla esiin. Tällä voi olla vaikutusta analyysiin ja tulkintaan. Toisaalta kirjoite-

tusta tekstistä voi olettaa, että vastaaja on oikeasti sitä mieltä, miten on asian kirjoittanut. 

Kirjoitettu teksti on tässä mielessä ”vahvaa” ilmaisua, joka tukee analyysiä ja tulkintaa oike-

aan suuntaan. Kirjoitelmien hyvä puoli etiikan näkökulmasta on, että tutkija ei ole omalla 

läsnäolollaan ja persoonallaan vaikuttamassa vastauksiin.   
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5 KEHITYSKESKUSTELU KEHYKSISSÄ  

 

Aineiston analyysissa ja tulkinnassa käytin kehysanalyyttista lähestymistapaa. Tarkoitukse-

na oli käyttää kehysanalyysiä analyysin ja tulkinnan välineenä, mutta myös löytää kehyksiä, 

joiden sisällä keskustelu tapahtuu ja jotka toimivat keskustelua määrittävinä tekijöinä. 

Avaamalla ja tulkitsemalla näitä kehyksiä pyrin vastaamaan siihen, millaisia käsityksiä sosi-

aalityöntekijöillä ja esimiehillä on kehityskeskusteluista ja mitkä tekijät vaikuttavat onnistu-

neena koetun kehityskeskustelun syntymiseen. Aineiston analyysissä ja tulkinnassa käytin 

myös dekonstruktiivista lähestymistapaa, jolla on yhtymäkohtia diskurssianalyysiin. Koska 

aineisto koostui vastaajien kirjoitetuista teksteistä, ja dekonstruktiossa kieli, kirjoittaminen ja 

tekstin tarkastelu on keskeistä, dekonstruktiivinen tekstin lukeminen vaikutti oikealta ana-

lyysin apuvälineeltä. Dekonstruktiivinen tekstin analyysi voi tuottaa tuloksena diskursseja, 

mutta tässä tutkimuksessa sitä käytettiin apuna kehysten hahmottamisessa. Aineiston analy-

soinnin tuloksena määrittyi neljä kehystä, jotka ovat 1) utiliteettikehys 2) muodollinen kehys 

3) kumppanuuskehys ja 4) valtakehys. 

 

5.1 Utiliteettikehys  
 

Utiliteettikehyksessä kehityskeskustelua leimaa vahva kehityshakuisuus ja hyötynäkökoh-

tien korostaminen. Kehityskeskustelu nähdään hyödyllisenä kehittämisvälineenä, joka auttaa 

yksilön ohella työyhteisöä ja organisaatiota pääsemään toivottuihin tuloksiin ja tavoitteisiin, 

mutta tavoitteita myös määritellään kehityskeskustelun aikana. Keskustelussa haetaan aktii-

visesti keinoja työntekijän osaamisen kehittämiseksi. Utiliteettikehyksessä työntekijän yh-

täältä tulkitaan jo lähtökohtaisesti olevan vahvasti sidoksissa organisaatioon ja pyrkivän 

omalla toiminnallaan edistämään myös työyhteisön ja organisaation yhteistä hyvää, mutta 

toisaalta kehityskeskustelu myös sitouttaa työntekijää vahvemmin organisaatioon.  

 

”Ajatus, että kehittämisideat otetaan vakavammin, kun ne esitetään kehityskes-

kustelussa, jolloin tulevat kirjatuksi, toisin kuin muun keskustelun yhteydessä. 

Kun kehittämistarpeet ja osa-alueet on kirjattuna ja esimiehen kanssa keskus-

teltu, suhtautuu itsekin asioihin tavoitteellisemmin ja pyrkii vastuullisemmin 

työskentelemään sovitun tavoitteen suuntaan.” (Nainen, 41, sosiaalityöntekijä)  
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Organisaation hyötynäkökohtia korostivat erityisesti esimiestehtävissä toimivat vastaajat, 

mutta myös sosiaalityöntekijät. Ainoastaan yksi vastaaja toi esiin erilaisen näkemyksen, 

jonka mukaan organisaation kehittämistavoitteet tulisi olla esillä esimiesten keskinäisissä 

kehityskeskusteluissa, ei työntekijätasolla. Esimiehinä työskentelevät käyttivät kehityskes-

kustelua osaamisen johtamisen työkaluna sekä suhteessa yksilöön että koko organisaatioon. 

Kehityskeskustelu koettiin tärkeänä osaamisen johtamisen ja resurssien kohdentamisen apu-

välineenä, jossa yksilö nähdään osaamisen kehittymisen kautta hyötyä tuottavana organisaa-

tion osana.   

 

”Lähtökohtaisestihan kehityskeskusteluissa on yksilötason lisäksi tavoitteena 

saada kuvaa henkilöstöstä, sen osaamisesta, voimavaroista sekä mahdollisista 

kompastuskivistä. Kehityskeskustelut ovat mielestäni myös johtamisväline, sillä 

tavoitteenahan tulisi olla resurssien tasapuolinen jako sekä kohdentaminen si-

ten, että yhteisö saa yksilöstä mahdollisimman suuren hyödyn irti.” (Nainen, 

35, esimies) 

 

”Esimies saa kehityskeskusteluista usein välineitä työyksikön kehittämiseen. 

Ellei heti saa konkretiaa, ainakin tietoa asioista, jotka vaatisi kehittämistä. 

Esimies kykenee sitten näitä asioita ottaa työyhteisössä jatkossa yhteisen poh-

dinnan alle. Kehityskeskustelu on esimiehelle tärkeä väline myös työyksikön ti-

lanteesta. Hän kykenee esim. tehdä edelleen organisaatiotasolle keskusteluista 

koostetta työyksikön tilanteesta.” (Nainen 42, sosiaalityöntekijä) 

 

Utiliteettikehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa korostuvat työyhteisön yleinen tila ja 

ilmapiiri, joita erityisesti esimiehet pyrkivät havainnoimaan keskustelun aikana. Myös työn-

tekijällä on tilaisuus kertoa, millaisena näkee ja kokee työyhteisön tilanteen yleisesti ja mi-

ten suhteuttaa oman toimintansa organisaation toimintaan ja tavoitteisiin. Työntekijä voi 

tuoda esiin mahdolliset ongelmat, joita kokee kumpuavan organisaatiosta johtuvista tekijöis-

tä. Esimies ja alainen voivat keskustella siitä, ovatko alaisen ongelmiksi kokemat asiat todel-

la työyhteisöstä nousevia ja voidaanko asiain tilan parantamiseksi tehdä jotain. Useissa vas-

tauksissa tuotiin esiin työnohjaus organisaation tarjoamana keinona ongelmalliseksi koettu-

jen asioiden käsittelyyn, mutta myös kehityskeskustelun mahdollisuuksia silloin, jos työnoh-

jausta ei ole mahdollista järjestää. Työn kehittämiseen liittyen tuotiin esiin myös arkityön 

arvostaminen ja toimivista käytännöistä kiinni pitämisen tärkeys.  
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”Esimiehenä keskustelut hyvä tapa pysähtyä miettimään työyhteisön tilaa ko-

konaisuutena. Esimiehenä olen esimerkiksi voinut hyödyntää kehityskeskuste-

luissa saamaani tietoa työnohjaustoiveista ja voinut viedä asiaa eteenpäin or-

ganisaatiossa koko ryhmän puolesta.” (Nainen, 44, esimies, jolla esimies)  

 

”Kehityskeskustelujen rooli voisi olla vielä merkittävämpi ja koska muun mu-

assa työnohjausmäärärahoja karsitaan, eivätkä kaikki sosiaalityöntekijät saa 

ulkopuolista työnohjausta, tulisi virastojen sisäisiä työnohjaavia toimenpiteitä 

kehittää ja niihin tulisi panostaa enemmän.” (Nainen, 49, sosiaalityöntekijä)  

 

Utiliteettikehyksessä käyty kehityskeskustelu näyttäytyy pyrkimyksenä tavoittaa mahdolli-

simman suuri hyöty kehittämällä sekä työntekijää että organisaatiota. Saatujen hyötyjen tuli-

si olla molemminpuolisia. Tavoitteenasettelussa tähdätään aktiiviseen keinojen etsintään, 

jossa sekä työntekijä että esimies ovat sitoutuneita tavoitteisiin ja yhteisen hyvän edistämi-

seen. Vaikka työntekijän kehittyminen on tärkeässä asemassa, utiliteettikehyksessä käydyssä 

kehityskeskustelussa painottuvat organisaatiolle saatavat hyödyt. Kehityskeskustelu osaami-

sen johtamisen työvälineenä korostuu utiliteettikehyksessä.  

 

Utiliteettikehyksessä tapahtuvassa kehityskeskustelussa alaisen ja esimiehen välinen vuoro-

vaikutus on positiivisesti virittynyttä. Vahvan kehityshakuisuuteen keskittymisen myötä 

keskustelu fokusoituu ammatilliseen kehittymiseen ja ammatilliseen kasvuun, muiden asioi-

den jäädessä vähemmälle huomiolle. Aineiston mukaan utiliteettikehyksessä kehityskeskus-

telua käydään tyypillisesti arvostavassa ilmapiirissä, jossa arvostus ilmenee erityisesti alai-

sen ja esimiehen välisenä ammatillisen arvostuksena. Vaikka utiliteettikehyksessä käyty 

kehityskeskustelu näyttäytyy positiivisena vuorovaikutustilanteena, se jättää mahdollisuuden 

pitäytyä ammatillisen fasadin eli Goffmania tulkiten kasvojen takana. 

 

5.2 Muodollinen kehys  
 

Muodollisessa kehyksessä kehityskeskustelulle on tyypillistä keskittyminen kehityskeskus-

telulomakkeeseen. Kehityskeskustelua edeltävästi työntekijä on valmistautunut täyttämällä 

kehityskeskustelulomakkeet ja keskustelua käydään järjestelmällisesti lomakkeen mukaan 

edeten. Vertailukohteena on edellisen vuoden kehityskeskustelulomake ja arvioinnin koh-

teena erityisesti aiemmin asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Lomakkeiden täyttämistä 
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pidettiin itsestään selvänä osana kehityskeskustelua, koska keskustelussa esiin tulevat asiat 

kirjataan.  Kielteistä suhtautumista aiheutti monisivuiset etukäteen täytettävät lomakkeet 

sekä kehityskeskustelut, joissa läpikäytiin tilastoja kuvaamassa suoritteita. Koettiin, että tär-

keiden asioiden läpikäymiseen ei jäänyt aikaa ja keskityttiin epäoleellisiin asioihin. Liialli-

nen keskittyminen lomakkeisiin nähtiin haitallisena. Keskustelu saattoi jäädä irralliseksi 

suhteessa työntekijän ja organisaation tavoitteisiin.  

 

”Liian valmiit asialistat kahlitsevat ja jäykistävät keskustelua. Keskustelut ovat 

usein irrallisia, eikä niiden tulosta käytetä kokonaisvaltaisesti toiminnan suun-

nittelussa, suuntaamisessa ja korjaamisessa.” (Nainen, 59, sosiaalityöntekijä)  

 

”Etukäteen tehtävä pohdinta toki auttaa käymään keskustelua juuri haastavis-

ta asioista, joita työntekijä on ilmaissut. Eri asia on sitten se, ehditäänkö kes-

kustelussa kaikkia asioita käydä, jos on esim. neljä sivua ensin vastattu erilai-

siin kysymyksiin. Tuleeko lopulta työntekijän ääni ja toive kuuluviin, kun kes-

kustelu selvästi kulkee tiettyä esimiehen/työorganisaation määrittämää rataa.” 

(Nainen, 42, sosiaalityöntekijä)  

 

Muodollisessa kehyksessä käytävää kehityskeskustelua leimaa käsitys siitä, että kehityskes-

kustelu käydään lähinnä sen vuoksi, että se on pakollinen. Pakollisuus tulee esiin selvimmin 

työntekijöiden vastauksissa, mutta se ei tarkoita sitä, että esimiehet eivät pitäisi kehityskes-

kusteluja pakonomaisina. Keskustelussa on havaittavissa motivaation heikkoutta, varovai-

suutta ja pitäytymistä ennestään tutuissa teemoissa pyrkimättä uudistumiseen tai uusien tee-

mojen ja näkökulmien tuomiseen kehityskeskusteluun. Muodollisessa kehyksessä keskuste-

lijat eivät aseta itseään alttiiksi tai heittäydy kovinkaan avoimeen keskusteluun. Pyrkimyk-

senä on pitää tilanne mahdollisimman hyvin hallinnassa ja selviytyä kehityskeskustelusta 

mahdollisimman nopeasti.  

 

”Omalta kohdaltani keskustelut ovat esimieheni kanssa sujuneet jokseenkin 

muodollisesti vuodesta toiseen saman kaavan mukaisesti. En ole kokenut niitä 

oman työn kehittämisen ja työssä jaksamisen kannalta mitenkään erityisen tu-

kevina tai kannustavina; ovat olleet lähinnä muodollinen ”pakko”, ja jonka on 

toivonut olevan nopeasti ohi.” (Nainen, 53, esimies, jolla esimies)  
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”Jos sekä esimies, että työntekijä ovat molemmat varautuneita, jää keskustelu 

usein ”pakolliseksi” ja pintapuoliseksi. Tällaisissa tilanteissa koen ainakin it-

se, ettei keskusteluita tulisi käydä ”kehitys” keskusteluiden nimissä.” (Nainen, 

35, esimies)  

 

”Jos työtehtävät ovat samoja ja jo rutinoituneita, on haastavampaa nimetä uu-

sia tavoitteita. Liian helposti tyydytään ajattelemaan, että ”ne on ne samat 

kuin viime vuonna”.” (Nainen, 41, sosiaalityöntekijä)  

 

Useammassakin vastauksessa tuli esiin myös pyrkimystä pois muodollisesta kehyksestä. 

Selvimmin tämä kävi ilmi ehdotuksina kehityskeskustelutilanteen ja –paikan muuttamisena. 

Koettiin, että myös ympäristö vaikuttaa siihen, millaiseksi kehityskeskustelu muodostuu. 

Lähinnä ehdotettiin ulkona liikunnan puitteissa tapahtuvaa kehityskeskustelua. Nähtiin, että 

kehityskeskustelut ovat tärkeitä ja niiden tulisi muodostua rutiiniksi, mutta rutiinit eivät saisi 

määrittää kehityskeskustelua, vaan perinteisistä käytännöistä pitäisi pyrkiä pois myös fyysis-

ten puitteiden osalta. Ulkoilun hyödyntämisen kehityskeskustelussa katsottiin luovan puolu-

eettoman pelikentän avoimelle keskustelulle ja vuorovaikutukselle. 

 

”Kehityskeskusteluja voisi myös muunnella pidettäväksi erilaisissa ympäris-

töissä. Esimerkiksi kävelylenkin lomassa tehty kehityskeskustelu voisi sopia 

joillekin paremmin kuin pöydän ääressä käyty keskustelu.” (Nainen, 48, esi-

mies)  

 

Muodollisessa kehyksessä toteutettua kehityskeskustelua kuvaa toimintamalli, jossa ajatel-

laan, että kun ei tee mitään, ei tee virheitäkään. Todellista kehittymistä ei tapahdu, eikä kes-

kustelun aito tavoite ole sen paremmin yksilön, johtamisen kuin organisaationkaan kehitty-

minen. Kehityskeskustelua kuvaa staattisuus ja muuttumattomuus. Muodollisessa kehykses-

sä käydyn kehityskeskustelun voisi nimetä myös näennäiskehityskeskusteluksi. Vaikka kes-

kustelu ei varsinaisesti olisikaan varautunutta, kehityskeskustelutilannetta leimaa pinnalli-

suus. Muodollisessa kehyksessä lomakkeisiin keskittyminen ei välttämättä tarkoita syvällistä 

paneutumista keskustelun aiheisiin, vaan se voi olla tapa välttää joko tietoisesti tai tiedosta-

matta joidenkin aihealueiden käsittelyä. Liiallinen pitäytyminen papereissa voi kieliä myös 

heikoista vuorovaikutustaidoista, jolloin keskittyminen lomakkeisiin luo turvallisuutta ja 

illuusion tilanteen hallinnasta. Muodollista kehystä voivat ylläpitää molemmat keskustelijat, 
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tai vain toinen heistä. Muodollisessa kehyksessä käydyllä kehityskeskustelulla ei saavuteta 

kehityskeskustelulle asetettuja tavoitteita ja se voi muodostua hyvin turhauttavaksi keskuste-

lijoiden kannalta.  

 

5.3 Kumppanuuskehys  
 

Kumppanuuskehyksessä pidetyssä kehityskeskustelussa korostuivat luottamus, osallisuus ja 

arvostus. Luottamuksellisuuden tärkeys tuli esiin useiden vastaajien kirjoituksissa. Luotta-

mus, osallisuuden kokemus ja tunne arvostetuksi tulemisesta kietoutuivat yhteen vastaajien 

kommenteissa. Erityisesti työntekijälle on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi kehityskeskus-

telun aikana. Arvostava kohtaaminen liittyi siihen, että kehityskeskustelulle oli varattu riit-

tävästi aikaa ja häiriötön ympäristö. Arvostus ilmeni myös ammatillisen osaamisen arvosta-

misena. Aineistossa tuli esiin palautteen antamisen vaikeus, mutta kumppanuuskehyksessä 

korostui molemminpuolisen rakentavan palautteen antamisen positiiviset vaikutukset. Mer-

kityksellisenä koettiin, että esimies antaa alaisen puhua niistä asioista, jotka alainen kokee 

tärkeiksi.  

 

”Koen että esimiehemme kanssa on helppo käydä avointa keskustelua ja hän 

tukee meitä kehittämistavoitteissa, etenkin jos ne on hyvin mietitty ja perustel-

tu. On hyvä tuntea esimiehen luottamus ja arvostus meidän työtämme koh-

taan.” (Nainen, 32, sosiaalityöntekijä) 

 

”Kehityskeskustelun yhtenä tavoitteena on antaa suoraa palautetta lähiesimie-

helle sekä tutkia työntekijän kykyä ylipäätään itse antaa palautetta.” (Mies, 

63, esimies) 

 

”Työtehtävistä ja ajankohtaisista asioista riippuen kontaktien määrä eri työn-

tekijöiden kanssa vaihtelee ja siksi on hyvä, että varataan kaikille tasapuoli-

sesti aikaa. Itse yritän aina muistaa olla keskustelussa enemmän kysyvä ja 

kuunteleva osapuoli kuin puhuja.” (Nainen, 47, esimies) 

 

Kumppanuuskehyksen sisällä esimiehen ja työntekijän suhde näyttäytyy luottamuksellisena 

ja läheisenä, jolloin kehityskeskusteluun on turvallista tuoda hyvinkin henkilökohtaisia asi-

oita. Muutamat vastaajat toivat esiin, että toimivaksi ja hyväksi koettu keskusteluyhteys 
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esimiehen ja alaisen välillä osittain vähentää kehityskeskustelun tarvetta ja sille asetettuja 

odotuksia. Näissäkin tilanteissa kehityskeskustelut todettiin kuitenkin tarpeellisiksi ja näh-

tiin, että kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän yhteistä ”pyhitettyä” aikaa, jolloin 

kukaan ei häiritse, johon on valmistauduttu ja jossa voidaan käydä laajempaa keskustelua 

kuin normaalisti arjessa ehditään. Kehityskeskustelua pidettiin tärkeänä myös silloin, jos 

vastaaja ei tavannut esimiestään päivittäin, eikä edes viikottain. 

 

Kumppanuuskehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa tulevat esiin sekä esimiehen että 

työntekijän persoonalliset ja yksilölliset piirteet. Osaamisen johtamisessa ja johtajuuden 

työkaluna esimiehen toiminta näyttäytyy työntekijää kannustavana ja motivoivana. Tavoit-

teellisuus ja osaaminen korostuvat, mutta niiden ohella keskiöön nousee työntekijän työssä 

jaksaminen ja kuormitusta aiheuttavat tekijät. Kumppanuuskehyksessä esimies ja työntekijä 

keskustelevat laajasti työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelua ei nähdä pelkästään 

tavoite- tai tuloskeskusteluna, joka on irrallaan työntekijän jaksamista vaarantavista tekijöis-

tä.  

 

”Esimies voi kehittämiskeskustelun aikana innostaa ja motivoida alaistaan.” 

(Mies, 57, sosiaalityöntekijä) 

 

”Tärkeää on, että esimies antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja kannus-

taa, oli se sitten palkalla tai sanallisesti.” (Nainen, 27, sosiaalityöntekijä)  

 

”Toivon, että onnistuisin luomaan keskustelulle sellaisen ilmapiirin, joka tukisi 

ja kannustaisi työn kehittämistä ja työssä jaksamista.” (Nainen, 53, esimies, 

jolla esimies) 

 

Kumppanuuskehyksessä esimiehen antama tuki koettiin merkityksellisenä. Paitsi motivoin-

tina ja kannustuksena, esimiehen tuki näkyi työntekijän tarpeiden huomioimisena ja niihin 

vastaamisena kehityskeskustelussa. Aineistossa tuli esiin työntekijöiden tarve keskustella 

sosiaalityön henkisestä kuormittavuudesta ja tunteista, joita työ herättää. Sosiaalityölle omi-

naisiksi jaksamista heikentäviksi tekijöiksi todettiin työn tavoitteiden ja mahdollisuuksien 

välinen ristiriita, liiallinen työmäärä, kiire, työn vaativuus ja tietotulva. Ihmissuhdekuorma, 

verkostoissa toimiminen ja itsensä hajottaminen moneen suuntaan koettiin uuvuttavana. 

Myös työn yhteiskunnallinen arvostaminen nähtiin puutteellisena.  
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”Ihmissuhdetyö herättää monenlaisia tunteita, joita on hyvä päästä käsittele-

mään turvallisessa ja luottamuksellisessa esimiessuhteessa.” (Nainen 49, sosi-

aalityöntekijä)  

 

”Vuorovaikutuksesta sanoisin, että sillä on aivan valtava merkitys.” (Nainen, 

62, sosiaalityöntekijä) 

 

Aineistosta nousi esiin eräänlainen positiivinen haaste työn sisällön ja kuormittavuuden 

pohdintaan kumppanuuskehyksessä. Kehityskeskustelussa harvemmin puhutaan työtehtä-

vien vähentämisestä, korkeintaan priorisoinnista silloin, jos resurssit eivät riitä. Vastauksista 

kävi ilmi, että kehityskeskustelussa voisi enemmän tarkastella työn sisältöä kuormittavuuden 

näkökulmasta ja tarvittaessa jättää pois vähemmän oleellisia tehtäviä. Lisäksi tulisi käsitellä 

sitä mistä erilaiset työn vaatimukset kumpuavat, ja miten työstä voisi muodostua työntekijäl-

le palkitseva ja työntekijän henkistä pääomaa lisäävä. Kehityskeskustelussa tulisi ottaa esiin 

työn herättämiä ristiriitaisia tunteita, joita myös työyhteisö voi aiheuttaa liiallisilla odotuksil-

laan. Kumppanuuskehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa esille tulevat työhyvinvointiin 

liittyvät tekijät.  

 

”Päätavoitteena kehityskeskustelussa on tutkia ja tukea työssä jaksamista sekä 

pyrkiä poistamaan työtä rasittavat tai hidastavat tekijät. Voisi käydä läpi niitä 

tehtäviä, joista voisi ehkä tinkiä tai niitä vähentää. Oman kokemukseni mukaan 

sosiaalityöntekijät ovat itseään kohtaan erittäinkin vaativia ja merkittävänä 

pidän sitä, että kehityskeskusteluissa tutkitaan itseen kohdistuvien vaatimusten 

alkulähdettä, tulevatko ne itsestä, vai ympäristöstä.” (Mies, 63, esimies)  

 

Kumppanuuskehyksessä kehityskeskustelussa vallitsee vahva molemminpuolinen luotta-

muksen ja arvostuksen ilmapiiri. Keskustelu etenee hyvässä hengessä ja keskusteluun uskal-

letaan tuoda laajasti erityyppisiä työntekijää, esimiestä ja koko organisaatiota puhuttavia 

aiheita. Esimiehen rooli on kannustava ja alaista tukeva. Rakentavassa hengessä annettu 

palaute on molemminpuolista. Kehityskeskusteluun tuodaan työntekijän jaksamiseen ja työn 

kuormittavuuteen liittyviä työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä ehdotuksia ja suunni-

telmia. Toimiva vuorovaikutussuhde alaisen ja esimiehen välillä koettiin erittäin merkityk-

sellisenä kehityskeskustelutilanteessa. 
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5.4 Valtakehys  

 

Tämän aineiston valossa vallan kehystä kehityskeskustelussa määrittää esimiehen ja alaisen 

epätasa-arvoinen suhde. Esimiehen johtajuusasema korostuu ja roolit luovat asetelman, jossa 

työntekijä kokee olevansa esimiehen vallan, pahimmillaan jopa mielivallan kohteena. Työn-

tekijä kokee kehityskeskustelutilanteen arvostelu- eikä arviointitilanteena. Todellista koh-

taavaa, kehitykseen suuntautunutta vuorovaikutustilannetta ei synny. Kehityskeskustelusta 

voi pahimmillaan tulla piinaava, jännitteinen keskustelutuokio.  

 

”Vuorovaikutus voi kehityskeskustelussa olla joskus vaivaantunutta molemmin 

puolinkin. Esimies-työntekijä-asetelma tekee tilanteesta mielestäni vaivaantu-

neen.” (Nainen 42, sosiaalityöntekijä) 

 

”Pahinta on, jos kehityskeskustelu on jollain tavoin latistava tai sen lopputulos 

jää epäselväksi. Onnistunut kehityskeskustelu aina innostaa ja voimaannuttaa 

eikä herätä pelkotiloja ja ahdistusta.” (Mies, 57, sosiaalityöntekijä)  

 

”Onnistuneessa kehityskeskustelussa pitäisi kummankin olla ns. samalla vii-

valla tasavertaisina keskustelijoina.” (Nainen, 53, esimies, jolla esimies) 

  

Aineistossa tuli esiin, että niissä tilanteissa, joissa kehityskeskustelu oli liitetty palkkaneu-

votteluun tai henkilökohtaisen palkan osan määrittymiseen, kokemus vallan käytöstä ilmeni 

vahvemmin. Johtajuusasema palkan määrittäjänä aiheutti jännitteitä ja tuntemuksia epäoi-

keudenmukaisuudesta. Kehityskeskustelu painottui keskusteluun palkkauksesta muiden ai-

heiden jäädessä taka-alalle. Palkkaneuvottelujen liittämistä kehityskeskusteluun pidettiin 

sekä esimiesten että sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta huonona ratkaisuna. Eräs vastaaja 

toi esiin, että kehityskeskustelussa saatetaan hyvässä hengessä keskustella kehittämistavoit-

teista, joita ei ole aikomustakaan toteuttaa, tai joiden toteuttamien on mahdotonta, jolloin 

kyse on eräänlaisesta huijauksesta. Edellä mainittu tilanne voisi liittyä muodolliseen, mutta 

myös vallan kehykseen. Esille tuli myös tilanne, jossa esimies ei käytä saamaansa tietoa 

alaisen kyvyistä ja motivaatiosta sen vuoksi, että esimies arvelee tasapäistävän työtehtävien 

jaon olevan turvallisempi vaihtoehto työrauhan säilyttämiseksi työyhteisössä.  
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”Organisaatiomme tapa yhdistää kehityskeskustelut heko-osan arvioinnin 

kanssa samaan yhteyteen ei ole mielestäni kovin onnistunut, koska rahasta pu-

huminen muuttaa tilanteen palkkaneuvotteluksi, jossa pahimmillaan kinastel-

laan epäolennaisista asioista sen sijaan, että puhuttaisiin aidosti työn kehittä-

misen tarpeista ja työn sisällöstä.” (Nainen, 53, esimies, jolla esimies) 

 

Vallan kehyksessä esimies joko on etäinen tai työntekijä kokee esimiehen pyrkivän etään-

nyttämään itseään. Etääntyminen voi olla myös alaisjohteista. Etääntyminen voi olla esimie-

hen tai alaisen keino välttää hankalista aiheista keskustelua. Esimies käyttää valtaa määritel-

lessään mitä aiheita keskusteluun otetaan ja kuinka paljon aikaa keskusteluun käytetään. 

Vallan kehyksessä esimies sivuuttaa alaisen tarpeita ja toiveita. Sivuuttaminen näkyy usein 

siinä, että alaisen ei anneta puhua tärkeiksi kokemistaan aiheista, vaan esimies määrittelee 

teemat. Vallan kehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa ohitetaan puhetta. Myös työnteki-

jä voi ohittaa esimiehen puhetta.  

 

”Mikäli esimies näkee kehityskeskustelujen vaikutuksen työhyvinvointiin vai-

kuttavana asiana, voi panostus keskusteluihin olla painavampi, kuin sellaisella 

esimiehellä, joka haluaa olla etäämpänä työntekijöistään.” (Nainen, 49, sosi-

aalityöntekijä) 

 

”Muistan yhden keskustelun, jonka jälkeen olin todellakin pettynyt sille, miten 

etukäteen pohtimiani asioita ei käsitelty keskustelussa lainkaan. Tein useiden 

sivujen etukäteispohdintaa työstäni, eikä niitä käsitelty juuri lainkaan. Tai ai-

nakin ne kohdat, jotka koin itselleni tärkeiksi, jäivät keskustelusta pois. Etukä-

teistehtävät osoittautuivat täysin turhiksi ja ajattelinkin heti, etten kyllä seu-

raavana vuonna tee noin isoa työtä lomakkeiden kanssa.” (Nainen, 42, sosiaa-

lityöntekijä)  

 

Edellä kuvattu sitaatti ilmentää esimiehen vallankäyttöä ja alaisen pettymystä, mutta myös 

alaisen tapaa ottaa valta kehityskeskustelutilanteessa itselleen. Aineistossa tuli esiin, että 

valtakehyksessä käydyssä kehityskeskustelussa valtaa ei suinkaan käytä vain esimies, vaan 

usein alainen. Merkille pantavaa oli, että vallan kehyksessä valta oli yleensä selkeästi joko 

esimiehellä tai alaisella. Alaisen käyttämä valta ilmeni huonona valmistautumisena keskus-

teluun, lomakkeiden täyttämättä jättämisenä ja vähäisenä kiinnostuksena esillä olevia aiheita 
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ja kehittämistavoitteita kohtaan. Työntekijän vallankäyttö näyttäytyi usein passiivisena käy-

töksenä vuorovaikutustilanteessa. Valtakehyksessä ongelmalliseksi koettiin myös palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen sekä esimies- että alaistasolla. Erityisen selvästi ongelma 

näkyi alaisen haluttomuutena antaa palautetta esimiehelle ja esimiehen kyvyssä vastaanottaa 

palautetta, mutta koettiin myös, että alainen ei halua vastaanottaa positiivistakaan palautetta.  

 

”Mielestäni kehityskeskustelut eivät saa olla missään nimessä läpihuutojuttu, 

vaikka työntekijä sitä ehdottaisikin. Haastavaksi silloin yleensä tekee työnteki-

jän mahdollinen haluttomuus pohtia itselleen tai työyhteisölleen kehittämista-

voitteita. Työntekijää voi olla hankalaa saada kommentoimaan, keskustele-

maan ja arvioimaan tilannettaan. Palautteen antaminenkin tuntuu olevan työn-

tekijälle merkityksetöntä.” (Nainen, 48, esimies, jolla esimies) 

 

”Haasteena on tietenkin se, kuinka esimies ottaa vastaan esim. kritiikkiä taikka 

edes toiveita ja näitä kehittämisehdotuksia. Esimiehiäkin kun on niin monen-

laisia.” (Nainen 62, sosiaalityöntekijä)  

 

Vallan kehyksessä käydylle kehityskeskustelulle tyypillistä on kokemus siitä, että esimies ja 

työntekijä eivät ole tasa-arvoisia keskustelijoita, ja pyrkimys on pikemminkin etääntyä kuin 

lähestyä toisiaan. Palkkaneuvottelujen liittäminen kehityskeskusteluun lisää valtaan liittyvää 

jännitettä ja muuttaa kehityskeskustelun luonnetta. Vallan kehyksessä korostuvat työntekijän 

tarpeiden ja toiveiden ohittaminen ja palautteen antamiseen ja saamiseen liittyvät ongelmat. 

Vallan kehys mahdollistaa alaisen passivoitumisen vuorovaikutustilanteessa. Esimiehen 

toiminta kehityskeskustelussa, jota käydään valtakehyksessä saattaa näyttää tehokkaalta ja 

jämäkältä, mutta tosiasiallisesti esimies ei välttämättä ole aidosti kiinnostunut työntekijöis-

tään, eikä esimies pyri tasa-arvoiseen keskustelutilanteeseen alaisten kanssa. Kehityskeskus-

telu ei toimi optimaalisena osaamisen johtamisen välineenä. 

 

5.5 Tulokset suhteessa Erving Goffmanin kehysanalyysiteoriaan  
 

Goffmanin (2005; 2012) kehysanalyyttiselle ajattelulle ja siitä johdetulle vuorovaikutusteo-

rialle voi kiteytetysti sanoa olevan keskeistä monisäikeisen ja pikkutarkan kuvan rakentami-

nen siitä, mitä jossakin tilanteessa tapahtuu. Tarkastelun kohteena on myös se, miten tilan-

netta tulkitaan, miten tulkittu tieto muuttuu ja mitä tapahtuu, jos tulkinta tilanteessa epäon-



47 
 

nistuu. Kyse on siis kokemuksista vuorovaikutustilanteessa, kokemusta koskevista järjestyk-

sistä ja siitä, miten ihminen toimii näiden järjestysten luomissa kehyksissä. Seuraavaksi tar-

kastelen tutkimustuloksia Goffmanin kehysanalyyttisen vuorovaikutusteorian näkökulmasta. 

 

Keskeinen havainto oli, että tarkasteltuna Goffmanin (2005; 2012, 23–64) kasvotyön ja kas-

vojen, jotka siis Goffnanin teoriassa tulkitaan sosiaalisten määreiden kautta syntyneeksi ar-

voksi, jonka toiset ovat yksilölle antaneet ja jonka yksilö voi katsoa itselleen kuuluvan, voi-

daan huomata tässä aineistossa olevan selkeästi kahtiajakautunut. Kumppanuus- ja utiliteet-

tikehyksessä pelko kasvojen menettämisestä ja tarve kasvojen suojelemiseen on vähäinen. 

Muodollisessa ja erityisesti valtakehyksessä kasvojen menettämisen pelko ja tarve kasvojen 

suojelulle on suuri.  

 

Tarkasteltaessa aineistossa esiin tulleita kehyksiä Goffmanin kasvotyön perusmuotojen va-

lossa, on selkeästi havaittavissa, että perusmuodoista välttely liittyy vahvana muodollisessa 

ja valtakehyksessä käytyyn kehityskeskusteluun. Välttely näkyi aineiston mukaan esimer-

kiksi varovaisuutena, pinnallisuutena, puheen ohittamisena, haluttomuutena keskustella, 

palautteenanto-ongelmina ja pyrkimyksenä etäännyttää itsensä keskustelutilanteessa. Goff-

man (2005, 15; 2012, 34) toteaa, että ottaessaan kohtaamisen riskin, henkilö voi varmimmin 

välttää kasvoihin kohdistuvat uhat välttämällä niitä kontakteja, jossa uhkia voi syntyä. Kehi-

tyskeskustelu ei ole kuitenkaan vältettävissä, mutta on mahdollista ottaa käyttöön toinen 

välttelyn muoto, eli välttää aiheita ja toimintoja, jotka voisivat johtaa henkilön ylläpitämän 

kannan tai linjan kanssa ristiriidassa olevan tiedon esille tuloon.  

 

Välttely kasvotyön perusmuotona näkyy selvimmin kehityskeskustelussa valta- ja muodolli-

sessa kehyksessä, mutta sitä voidaan käyttää jossain muodossa myös kumppanuus- ja utili-

teettikehyksissä. Goffman (2005, 15–16) toteaa, että henkilö voi olla aluksi olla paljastamat-

ta tunteitaan ja pyrkiä ottamaan selvää, millaista linjaa muut ovat valmiita tukemaan. Itseen 

kohdistuvat väitteet ja olettamat voidaan ohittaa vähättelevään tai leikilliseen sävyyn. Näin 

suojautuessaan henkilö luo itselleen minän, jota paljastukset, epäonnistumiset tai toisten 

ennakoimattomat teot eivät voi kyseenalaistaa. Näin tapahtumat eivät voi asettaa henkilöä 

huonoon valoon, jossa hän voisi menettää kasvonsa.  

 

Utiteetti- ja kumppanuuskehyksessä tulevat näkyviin välttelyyn liittyvät turvatoimet, joita 

Goffmanin (2005, 16; 2012, 35) mukaan ovat huumorin käyttäminen, kohteliaisuus ja tapa 
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jättää hienovaraisesti sanomatta ne asiat, jotka ovat ristiriidassa toisen tekemien väitteiden 

kanssa. Eräs turvakeino ennen ryhtymistä toista mahdollisesti loukkaavaan tekoon, on selit-

täminen ennalta, miksi toisen ei pitäisi loukkaantua, tai turvautuminen Goffmanin kuvaa-

maan tahdikkaaseen sokeuteen. Kyse on tilanteesta, jossa vahinko on tapahtunut tai uhkaa, 

mutta osapuolet toimivat, kuten mitään ei olisi tapahtunutkaan. Turvatoimilla pyritään han-

kalan tilanteen neutralisointiin. Utiliteetti- ja erityisesti kumppanuuskehyksellisessä kehitys-

keskustelussa turvatoimet näkyvät luottamukseen ja avoimuuteen pyrkimisenä, tarpeiden ja 

toiveiden huomioimisena, kannustuksena ja arvostavana kohtaamisena.  

 

Goffmanin kasvotyön rituaalisiin elementteihin kuuluvat korjaaminen ja vaihto. Goffman 

(1969, 91) tuo esiin henkilökunnan roolien erilaistumisen ja siviiliyhteiskunnan rituaalien 

virallisen välittömyyden. Goffmanin mukaan antaja on velvollinen suorittamaan rituaalin, 

jos hän haluaa ilmaista arvonantoa vastaanottajaa kohtaan. Antaja on oppinut jo varhain 

elämässään yhteiskuntansa vakioidut arvonantorituaalit. Arvonannon tulee lähtökohtaisesti 

olla suoraa ja vapaata, mutta vastaanottaja ei voi vaatia arvonantoa, ellei sitä ilmaannu. Toi-

mintaan voidaan pakottaa, mutta tunteen pakkonäytös on vain näytös. Loukattu vastaanottaja 

voi ryhtyä toimenpiteisiin loukkaajaa kohtaan, joka ei ole riittävän kunnioittava, mutta ojen-

nustoimenpide on suoritettava epäsuorasti ja kätkettävä varsinainen syy. Goffmanin mukaan 

avoimesti voidaan rangaista vain lapsia, koska heitä pidetään ei-vielä-henkilöinä.  

 

Koska kasvot ovat pyhä asia, niiden säilyttämiseen vaadittava ilmaisullinen järjestys on 

myös rituaalinen asia. Korjaaminen edellyttää, että vahinko on jo tapahtunut. Tarkasteltaessa 

aineistosta nousseita kehyksiä, voidaan nähdä, että korjaamista voi tapahtua kaikissa kehyk-

sissä, mutta pyrkimys siihen on vahvinta kumppanuus- ja utiliteettikehyksissä arvonantori-

tuaalien kautta. Kasvothan voivat jäädä myös korjaamatta ja ne voidaan menettää. Tilanne, 

jossa vastaanottaja ryhtyy toimenpiteisiin tultuaan loukatuksi, näkyy selvimmin valtakehyk-

sessä käydyssä kehityskeskustelussa, mutta myös muodollisessa kehyksessä. Epäsuorat toi-

mintatavat ovat ilmeisiä. Vastatoimet näkyivät aineistossa huonoja valmistautumisena kehi-

tyskeskusteluun, lomakkeiden täyttämättä jättämisenä tai sen suunnitteluna pettymyksen 

jälkeen, sitoutumattomuutena ja haluttomuutena keskusteluun ryhtymisessä.  

 

Kumppanuus- ja utiliteettikehyksessä arvonantorituaali on luonteeltaan suorinta ja vapainta, 

mitä sen Goffmanin mukaan tulisikin olla. Muodollisessa ja valtakehyksessä korostuu 

Goffmanin näkemys vuorovaikutuksessa tapahtuvasta pakonomaisuudesta, joka tuli aineis-
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tossa esiin erityisesti muodollisessa kehyksessä tapahtuvassa kehityskeskustelussa, mutta 

pakonomaisuutta voi ilmetä myös valtakehyksessä. Goffmania tulkiten, kehityskeskustelua 

voi näissä tilanteissa pitää tunteen pakkonäytöksenä, joka todellakin on vain näytös.  

 

Korjaavan rituaalisen toiminnan vaiheet ─ haaste, tarjous, hyväksyntä ja kiitos voidaan tul-

kita myös eräänlaisena epäsuorana hienotunteisena neuvottelutapana, joka ilmenee erityises-

ti kumppanuuskehyksessä, vaikka neuvottelu liittyy vuorovaikutustapaan, ei suoraan asiaan. 

Goffmanin (2005, 22) mukaan tästä rituaalisesta mallista on paljon erilaisia poikkeuksia. 

Loukattu osapuoli voi esimerkiksi antaa loukkaajalle mahdollisuuden oma-aloitteiseen tar-

joukseen, ennen kuin haastetta on annettu ja siten todettu loukkausta edes tapahtuneen. Tä-

mä rituaalinen toimintamalli on käytössä kumppanuus- ja utiliteettikehyksessä, jossa se il-

menee juuri pyrkimyksessä antaa ja saada palautetta rakentavassa hengessä.  

 

Korjaamisen ja vaihdon pyrkimyksenä on saavuttaa vuorovaikutuksellinen tasapainotila. 

Korjaamista ei kuitenkaan tapahdu, mikäli haastettu loukkaaja kieltäytyy kuulemasta varoi-

tusta. Sen sijaan että siirryttäisiin vaihdossa eteenpäin, loukkaaja heittää pallon takaisi haas-

tajalle ja jatkaa entistä käytöstään, jonka jälkeen haastaja joko vetäytyy tai pyrkii kieltämään 

loukkaajan aseman vuorovaikutustilanteessa. On huomattava, että Goffmanin tarkoittama 

loukkaamisen käsite sisältää laajan kirjon erilaisia negatiivisia kokemuksia, jotka Goffman 

kuvaa loukkauksiksi. Aineiston perusteella tilanteet, joissa korjaamista ei tapahdu ilmenevät 

selkeästi valtakehyksessä, mutta myös muodollisessa kehyksessä. Tämä liittyy roolien epä-

tasa-arvoisuuteen ja puheen ohittamiseen, sekä haluttomuuteen kuulla tarpeita ja vastata 

niihin kehityskeskustelussa. 

 

Goffman (2012, 42) kuvaa pisteiden keruuta kasvotyön aggressiivisena muotona. Toisinaan 

kasvotyön ei ajatella olevan jotain, mitä pitää itse valmistautua tekemään, vaan jotain sellais-

ta, mitä voi luotaa toisten tekevän ja hyväksyvän. Silloin kohtaaminen ei perustu vastavuo-

roisuuteen, vaan muodostuu areenaksi, jossa on jatkuva peli käynnissä. Tällöin ei pyritä pel-

kästään tuomaan esiin itselle edullisia ja vastapuolelle haitallisia asioita, vaan pyritään toi-

mimaan vuorovaikutussuhteessa vastapuolta paremmin. Tämä kasvotyön muoto ilmenee 

jokaisessa kehyksessä kumppanuuskehystä lukuun ottamatta, mutta sillä voidaan tähdätä eri 

asioihin. Utiliteettikehyksessä tapahtuvassa kehityskeskustelussa tämä vuorovaikutukselli-

nen tyyli on havaittavissa organisaatiolle koituvien hyötyjen korostamisessa ohi työntekijän 

tarpeiden yhteisen hyvän nimissä tai valtakehyksessä, jossa aiheena on palkkaneuvottelu. 
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Muodollisessa kehyksessä pelin ydin on siinä, miten saadaan asiat näyttämään hyvältä ja 

näennäiskehityskeskusteluita jatkettua vuodesta toiseen ilman pyrkimystä kehyksen vaih-

toon.  

 

Goffman (2012, 61–52) kuvaa, että joihinkin sosiaalisiin järjestyksiin sopii niin sanottu kou-

lupoikamalli. Tälle mallille on ominaista pyrkiä luomaan itsestä tietty kuva ja sitoutua siihen 

tunteella. Tietyn kuvan ylläpito tai minäkuvan kohennus voi vaatia kovasti työtä ja siihen 

voi liittyä myös keinoja, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä. Tätä kuvaa suojellakseen 

henkilön ei tarvitse tehdä juuri mitään, tärkeintä on olla varovainen ilmaisujen suhteen ja 

välttää tiettyjä tilanteita, tekoja ja ihmisiä. Ihminen tekee yhteistyötä säilyttääkseen kasvonsa 

ja huomaa pian, että viisainta on olla tekemättä mitään. Tämä toimintatyyli on ominainen 

erityisesti kehityskeskustelussa, joka tapahtuu muodollisessa kehyksessä, mutta tietyin edel-

lytyksin se sopii myös valta- ja utiliteettikehykseen.  

 

Goffmanin (2005, 8; 2012, 26) mukaan tuntiessaan, että hänellä on kasvot, henkilö tuntee 

tyypillisesti olonsa varmaksi ja luottavaiseksi. Henkilö pysyy omassa linjassaan ja kokee 

olonsa turvalliseksi. Tämä vuorovaikutuksellinen tilanne näkyy selkeästi kumppanuuske-

hyksessä, jossa vuorovaikutuksen laatu on avointa, luottamuksellista, kannustavaa ja osallis-

tavaa. Goffmanin mukaan tilanne voi olla kuitenkin sen kaltainen, että henkilöllä on väärät 

kasvot, mutta muut eivät paljasta sitä hänelle. Kun henkilö tiedostaa itsellään väärät kasvot, 

siitä seuraa alemmuutta ja häpeää. Henkilön maine osallisena on uhattuna. Kokemus siitä, 

että kohtaamisesta puuttuu arvostuspohja voi saattaa henkilön ainakin väliaikaisesti toimin-

takyvyttömäksi toisten kanssa. Arvostuspohjan puuttuminen ilmenee valtakehyksessä, jossa 

kehityskeskustelu kulkee ennalta määrättyä rataa, tarpeita sivuutetaan ja puhetta rajataan ja 

ilmenee passivoitumista. Myös muodollinen kehys on altis arvostuspohjan murentumiselle.  

 

Yhteenvetona voi todeta, tarkasteltaessa kehyksiä suhteessa Goffmanin vuorovaikutusteori-

aan, kasvojen ylläpitämisen tarve ja pelko kasvojen menettämisestä on suurin valta- ja muo-

dollisessa kehyksessä ja vähäisintä kumppanuus- ja utiliteettikehyksessä. Goffmanin kasvo-

työn rituaaliset elementit ovat havaittavissa kaikissa kehyksissä. Välttely, pakonomaisuus ja 

vastatoimet liittyvät selkeimmin muodolliseen- ja valtakehykseen. Arvonantorituaalit puo-

lestaan kumppanuus- ja utiliteettikehykseen, joissa myös valitussa linjassa pysyminen on 

helpointa. Sekä kehysten päällekkäisyys että siirtymät kehysten välillä ilmenivät aineistossa 

melko dikotomisina; siirtymää ja päällekkäisyyttä oli havaittavissa yhtäältä muodollisen ja 
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valtakehyksen välillä ja toisaalta utiliteetti- ja kumppanuuskehyksen välillä. Siirtymät eivät 

toteutuneet vain toisen osapuolen pyrkimyksenä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

6.1 Keskeisten tutkimustulosten tarkastelua  

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli saada vastauksia siihen, millaisia kehyksiä sosiaalityönteki-

jät ja esimiehet käyttävät kuvaillessaan kehityskeskustelua ja mitkä tekijät vaikuttavat onnis-

tuneena koetun kehityskeskustelun syntymiseen. Käytin tutkimuksessani kehysanalyysiä 

kaksijakoisesti; apuna kehysten löytämisessä ja analysoidessani sitä, mitä löydettyjen kehys-

ten sisällä tapahtuu ja mitkä tekijät määrittävät kehityskeskustelun vuorovaikutuksellista 

luonnetta kussakin kehyksessä. Teoreettisena viitekehyksenä toimi Erving Goffmanin vuo-

rovaikutusteoria ja siihen liittyvä kasvotyön käsite. Tutkimuksen tuloksena määrittyi neljä 

kehystä, joiden sisällä kehityskeskustelua käydään: 1) utiliteettikehys, 2) muodollinen ke-

hys, 3) kumppanuuskehys ja 4) valtakehys.  

 

Utiliteettikehyksessä kehityskeskustelua leimaa vahva kehityshakuisuus. Pyrkimyksenä on 

työntekijän kehittymisen kautta tavoittaa mahdollisimman suuri hyöty sekä yksilölle että 

organisaatiolle. Työntekijä nähdään vahvasti sitoutuneena ja kehittymistavoitteita etsitään 

aktiivisesti yhteisen hyvän nimissä. Vuorovaikutus on positiivisesti virittynyttä ja esimies 

saa tietoa organisaation tilasta osaamisen johtamisen apuvälineeksi. Esimies on innostaja ja 

mahdollistaja. Muodollisessa kehyksessä käytyä kehityskeskustelua voi nimittää näennäis-

kehityskeskusteluksi. Keskustelu käydään lähinnä pakon vuoksi. Keskustelun tarkoitus on 

pikemminkin säilyttää asiat ennallaan, eikä kehittää sen paremmin työntekijää kuin organi-

saatiotakaan. Palautteen antoa vältetään. Papereita täytetään muodon vuoksi ja asioiden kä-

sittely on pinnallista. Keskustelulle on tyypillistä jäykkyys ja varovaisuus. Kehityskeskuste-

lun toivotaan olevan mahdollisimman nopeasti ohi.  

 

Kumppanuuskehyksessä kehityskeskustelun ilmapiiri on avoin, arvostava, osallistava ja mo-

lemminpuoliseen luottamukseen perustuva. Esimiehen rooli on kannustava, tukeva, kuunte-

leva ja alaisen tarpeet huomioiva. Keskusteluun tuodaan asioita hyvin monipuolisesti ja kes-

kiöön nousevat työhyvinvointiin ja työn kuormittavuuteen liittyvät tekijät. Palautteenanto on 

molemminpuolista. Valtakehyksessä kehityskeskustelussa nousee esiin esimiehen ja alaisen 

epätasa-arvoinen suhde. Työntekijä voi kokea olevansa jopa vallan käytön kohde ja kokea 

tilanteen enemmän arvosteluna kuin arviointina. Keskustelutilanne on jännittynyt, jopa ah-
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distava. Palkkaneuvottelun liittäminen kehityskeskusteluun lisää jännitteitä ja epäoikeuden-

mukaisuuden kokemusta. Työntekijän tarpeita ja toiveita ohitetaan ja työntekijä kokee, ettei 

saa puhua itselleen tärkeistä asioista. Pyrkimys on enemmän etääntyä kuin lähentyä. Merkil-

le pantavaa on, että myös alainen voi ottaa kehityskeskustelussa vallan itselleen. Alaisen 

käyttämä valta ilmenee usein passivoitumisena tai papereiden täyttämättä jättämisenä.  

 

Goffmanin vuorovaikutusteoreettiset kasvotyön muodot ja kasvotyön rituaaliset elementit 

ovat selkeästi havaittavissa sosiaalityöntekijöiden ja esimiesten välillä käydyissä kehitys-

keskusteluissa. Kasvotyön eri muodot korostuvat eri kehyksissä, mutta keskeisin havainto 

on, että kasvojen suojelun tarve ja kasvojen menettämisen pelko on suurta valta- ja muodol-

lisessa kehyksessä ja vähäistä utiliteetti- ja kumppanuuskehyksessä. Korjaava rituaalinen 

toiminta, arvonantorituaalit ja välttelyn turvatoimet ovat tyypillisiä kumppanuus- ja utiliteet-

tikehyksessä, välttely puolestaan muodollisessa ja valtakehyksessä. Loukatun vastatoimet 

ilmenevät vahvimmin valtakehyksessä, jos korjaavaa toimintaa ei tapahdu. Pisteiden keruuta 

kasvotyön muotona ilmeni kaikissa kehyksissä, mutta vähiten kumppanuuskehyksessä, jossa 

sille ei synny tarvetta. Valtakehys ja muodollinen kehys näyttäytyivät tulosten mukaan hy-

vin turhauttavina keskustelijoiden kannalta. Merkille pantavaa on, että myös esimies koki 

turhautumista alaisen käyttäessä passiivista valtaa. 

 

Siirtymistä kehyksestä toiseen ei tulosten mukaan samojen keskustelijoiden välillä juurikaan 

tapahdu. Pyrkimystä kehysten vaihtoon on havaittavissa, mutta siirtyminen on vaikeaa, kos-

ka se vaatii molempien osapuolten yhteisen tavoitteen ja tahtotilan. Siirtymää ja kehysten 

päällekkäisyyttä ilmeni dikotomisesti utiliteetti- ja kumppanuuskehyksen ja jonkin verran 

valta- ja muodollisen kehyksen välillä. Huomion arvoista on, että muodollinen kehys on 

tulosten mukaan staattisin ja siirtymää toiseen kehykseen ei juurikaan tapahdu. Syynä on 

sekä esimiehen että alaisen pyrkimys pitää kehityskeskustelu muuttumattomana entisessä 

kehyksessä.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella onnistuneeksi koettu kehityskeskustelu toteutuu 

kumppanuuskehyksessä ja se on mahdollinen myös utiliteettikehyksessä. Epäonnistuneim-

mat kehityskeskustelut käydään valtakehyksessä ja muodollisessa kehyksessä. Tärkein tekijä 

keskustelun onnistumisen kannalta on kokemus kohdatuksi tulemisesta. Kohdatuksi tulemi-

sessa oleellista on se, että työntekijä tulee kuulluksi ja nähdyksi ja saa puhua niistä asioista, 

jotka hän kokee tärkeinä. Vaikka päävastuu keskustelun onnistumisesta lankeaa esimiehelle, 
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onnistunut kehityskeskustelu edellyttää, että myös esimies tulee kohdatuksi alaisen taholta. 

Tulosten perusteella kehityskeskustelut valtakehyksessä ja muodollisessa kehyksessä epäon-

nistuvat, koska aito, arvostava, luottamuksellinen, tasa-arvoinen, läsnä oleva ja kuuleva koh-

taaminen em. kehyksissä ei toteudu. Goffmania tulkiten, kasvojen pyhyys jää vaille huomio-

ta, se ohitetaan.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa on havaittavissa yhteneväisyyttä erityisesti suhteessa Winkin 

(2007) tutkimustuloksiin, jossa hän löysi neljä erilaista keskustelulajia; depatin, tavanomai-

sen keskustelun, monologin ja debatin, jotka rakensivat erilaista sosiaalista todellisuutta 

esimiehen ja alaisen välille kehityskeskusteluissa. Tutkimuksessani ei tarkasteltu erityisesti 

paperien käyttöä kehityskeskustelussa, mutta siihen viitattiin aineistossa useasti. Tutkimuk-

sessani liiallinen keskittyminen papereihin näyttäytyy negatiivisempana kuin esimerkiksi 

Pällin ja Vaaran (2014) tutkimuksessa. Edellä mainitussa tutkimuksessa todettiin kuitenkin, 

että mikrotason vuorovaikutuksen pienillä seikoilla on suuri merkitys kehityskeskustelun 

kululle ja tavoille ymmärtää asioita keskustelussa, mikä tulee selkeästi esille myös omassa 

tutkimuksessani.  

 

6.2 Loppuarviointia  

 

Tutkimustulosten perusteella sosiaalityöntekijät ja esimiehet ovat hyvin tietoisia siitä, mitä 

kehityskeskustelussa tapahtuu ja millaisia odotuksia ja tavoitteita keskusteluille asetetaan. 

Sekä esimiehillä, että sosiaalityöntekijöillä on selkeästi yhteinen käsitys siitä, että kehitys-

keskustelu on tärkeä osaamisen johtamisen työkalu. Epäonnistuneet kehityskeskustelut eivät 

palvele osaamisen johtamista, vaan voivat jopa vahingoittaa sitä. Kehityskeskustelu saattaa 

herättää ristiriitaisia tunteita, mutta merkille pantavaa on, että se nimenomaan herättää tun-

teita. Kehityskeskustelu on mielenkiintoinen myös siitä syystä, että vaikka keskustelu käy-

dään tavanomaisesti kerran vuodessa ja se on ajallisesti lyhyt hetki, siihen kiteytyy oikeas-

taan kaikki, mitä tapahtuu organisaatiossa ja esimiehen ja alaisen välillä. Kehityskeskustelu 

on esimiehen ja alaisen keskustelulle varattu pyhitetty hetki.  

 

Mielenkiintoista on myös se, että sosiaalityön näkökulmasta katsoen sekä sosiaalityönteki-

jöiden että esimiesten tulisi olla vuorovaikutuksen ammattilaisia. Tämän tutkimuksen tulos-

ten perusteella vuorovaikutuksen ammatillinen osaaminen ei kaikilta osin välity ainakaan 



55 
 

kehityskeskusteluun. Kehityskeskustelu sosiaalityössä on kehityskeskustelua asiantuntijaor-

ganisaatiossa, mikä tuo keskusteluun oman jännitteensä. Voi olla, että työntekijän substans-

siosaaminen on laajempaa kuin esimiehen. Tällaisessa tilanteessa kehityskeskustelusta voi 

tulla hyvin vaativa osallisten kesken.  

 

Sosiaalityöntekijät ja esimiehet tuovat esiin, että myös ympäristö vaikuttaa käytyyn keskus-

teluun ja kehityskeskusteluja voisi muunnella pidettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Ulkoi-

lun lomassa pidetty keskustelu voisi antaa puolueettomamman pohjan käydä avointa keskus-

telua. Ongelmaksi voi muodostua kuitenkin asioiden kirjaaminen. Ainakin olisi löydettävä 

paikka mihin pysähtyä asioita kirjaamaan. Vaikka kehityskeskustelua pidetään tärkeänä, 

sosiaalityöntekijät ja esimiehet korostavat, että esimiehen ja alaisen välinen vuoropuhelu ja 

hyvä keskusteluyhteys tulisi säilyä koko ajan. Kehityskeskustelu ei korvaa hyvää jatkuvaa 

vuorovaikutusta. Yleinen vuorovaikutuksen laatu heijastuu myös kehityskeskustelujen on-

nistumiseen; jos keskustelevaa ilmapiiriä ei ole, sitä ei synny kehityskeskusteluunkaan.  

 

Tarkasteltaessa, onko olemassa joitakin erityispiirteitä, jotka liittyvät erityisesti sosiaalityön 

kehityskeskusteluihin, on havaittavissa, että sosiaalityössä kehityskeskustelu on usein väylä 

työnohjaukseen. Sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä keskustelua työn psyykkisestä kuormit-

tavuudesta ja työhyvinvoinnista ja tarve työnohjaukselle on usein esillä keskustelussa. Huo-

mionarvoista on myös, että sosiaalityössä itse kehityskeskustelu toimii usein osittain työnoh-

jauksellisena tilanteena. Sosiaalityöntekijät suhtautuvat melko negatiivisesti sekä palkka-

neuvottelujen liittämiseen kehityskeskusteluun että tilastojen läpikäymiseen kehityskeskus-

telussa. Tämä voi selittyä sillä, että käytännössä palkoissa on hyvin vähän liikkumavaraa, 

joten tosiasiallisesti palkkoihin ei kovin usein kehityskeskustelussa puututa. Tilastointi puo-

lestaan ei useinkaan kerro paljoakaan tehdystä työstä, siihen käytetystä ajasta eikä työnteki-

jän osaamisesta. Tilastointitavasta riippuen suoritteita on helppo haluttaessa keinotekoisesti 

lisätä, joten tilastojen läpikäynti on ymmärrettävästi turhauttavaa. Jos tilastoinnin yksi tar-

koitus on tuoda päättäjille esiin työn tarpeellisuus, sitä ei tarvinne työntekijälle kehityskes-

kustelussa todistaa. 

 

Sosiaalityötä koskevaa kehityskeskustelututkimusta ei ole juurikaan löydettävissä ja siltä 

osin tämä tutkimus tuo pienen lisän tähän kenttään. Koska kehityskeskustelu ei ole jotain, 

mikä liittyy vain sosiaalityöhön, tämän tutkimuksen tulokset ovat ainakin jossain määrin 

yleistettävissä suhteessa muuhun kehityskeskustelututkimukseen. Tutkimuksellisesta näkö-
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kulmasta katsottuna on ymmärrettävää, että useinkaan ei ole nähty tarkoituksenmukaisena 

tutkia kehityskeskusteluja jonkun yksittäisen ammattiryhmän näkökulmasta, koska voi olla 

vaikeaa löytää jotain, mikä olisi erilaista tai merkityksellistä juuri sen ammattiryhmän kehi-

tyskeskusteluissa. Tunnistin tämän haasteen, mutta halusin kuitenkin nostaa esiin tämän ai-

heen, koska kehityskeskustelujen kehittämiselle on tarvetta myös sosiaalityössä. Vuorovai-

kutuksen ohella kiinnostava tutkimusaihe olisi ympäristön merkitys kehityskeskustelussa, 

mutta siihen tarvittaisiin aineistoa muusta kuin perinteisestä toimistossa tapahtuvasta kes-

kustelusta. Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, kokevatko sosiaalityöntekijät kehittyvän-

sä työssään kehityskeskustelujen kautta ja miten se konkreettisesti ilmenee. Tämän tutki-

muksen tulosten perusteella kohtaamisosaaminen on keskeinen kehityskeskustelun onnistu-

miseen vaikuttava tekijä.  
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LIITTEET 

Liite 1 

 

 

VASTAA – VAIKUTA – VOITA ! 

 

Kehityskeskustelut sosiaalityössä: kirjoituspyyntö sosiaalityöntekijöille ja 

esimiehille   

Teen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (JY). 

Tutkielmaa varten pyydän kirjoituksia kokemuksista ja näkemyksistä kehityskeskusteluista 

sosiaalityössä. Voit pohtia merkitystä esimerkiksi yksilön, työn ja organisaation kehittämi-

sen kannalta, johtamisen välineenä, vuorovaikutustilanteena, sekä hyötyjä, haasteita ja kehit-

tämistarpeita.  

 

Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja hävitetään tutkielman valmistumisen jälkeen. 

Kerro perustietona ikä, sukupuoli ja työtehtävä. Ole hyvä ja lähetä kirjoitus 30.6.2015 men-

nessä s-postilla: rauni.korpela@xxxxxx.xx tai kirjeitse: Rauni Korpela osoite: xxxxxx  xx 

puh. xxxxxxxxx.  

 

Kiitos tärkeästä vastauksestasi jo etukäteen. Yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan 100 € 

rahapalkinto!  


