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KIRJALLISUUS

1 JOHDANTO
Vuorovaikutustaitojen merkitystä korostetaan paljon tämän päivän työelämässä. Ihmisiä
koulutetaan vakuuttamaan ja vaikuttamaan, mutta pääpaino on yleensä nimenomaan
puhumisessa, vaikka vuorovaikutus on myös paljon muuta, kuten kuuntelemista.
Kiinnostuin tutkimaan kuuntelemista nimenomaan johtamisen kontekstissa siitä syystä,
että johtajien kuuntelemisesta on alettu puhua esimerkiksi mediassa ja erilaisissa
johtamisoppaissa viime aikoina yhä enemmän. Kuuntelemista käsitellään kuitenkin
melko ympäripyöreästi, sen todetaan olevan tärkeää, mutta ei oikeastaan selitetä miksi,
tai mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan. Halusin selvittää ja luoda yhteenvetoa siitä, miten
kuuntelemista on tutkittu ja miten sitä ylipäätään tutkimuksissa määritellään.
Maisterintutkielmani tavoitteena on kartoittaa, millaista viestinnän tutkimustietoa
kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa on olemassa. Johtamisen kontekstilla käsitän
tässä tutkielmassani formaalin johtamisen, kuten johtamisen organisaatioissa ja
esimerkiksi poliittisen johtamisen.
Johtaminen on suurelta osin viestinnällinen prosessi ja kuunteleminen on merkittävä osa
tuota prosessia (Brooks 2003, 170). Johtajan vuorovaikuttamisen taitoja onkin tutkittu
viestinnän alalla runsaasti, kaksituhattaluvulla enenevissä määrin (Brooks 2003, 150).
Trenholm (2013, 44) kuitenkin nimittää kuuntelemista “unohdetuksi” osaksi viestintää
ja myös Kingin (2008, 2) mukaan kuuntelemiseen osana vuorovaikutusta on alettu
kiinnittää enemmän huomiota vasta 2000-luvun alkupuolella.
Kuunteleminen on tärkeä osa tehokasta ja onnistunutta johtamista. Menestyksekkäät
johtajat ovat taitavia havaitsemaan erilaisia vihjeitä ympäristöstään esimerkiksi suoran
tai epäsuoran palautteen kautta. Kuuntelemalla ja tulkitsemalla ympäristön viestejä
aktiivisesti johtaja pystyy saamaan tietoa, jonka avulla hän pystyy olemaan mukana
rakentamassa hyvää ilmapiiriä ja osallistumaan yhteisten merkitysten luomiseen.
(Hackman & Johnson 2009, 21–23, 150, 178.) Griffinkin (2009, 483) ottaa esille
yhdeksi kuuntelemisen määritelmäksi sen, että yksilö kuuntelee toisia saavuttaakseen
ymmärrystä.

Johtajuus voidaan määritellä viestinnällisestä näkökulmasta ensisijaisesti suostuttelun ja
vaikuttamisen prosessiksi (Collinson 2008, 1). Kuuntelemalla voi saavuttaa
emotionaalista ja rationaalista ymmärrystä, joka auttaa toisten asenteisiin ja käytökseen
vaikuttamisessa. Kuuntelemisella voidaan siis saavuttaa tietoa, jonka avulla voidaan
vaikuttaa muihin ja argumentoida vetoavasti. (Hackman & Johnson 2009, 208–209.)
Trenholmin (2013, 46) mukaan kuunteleminen kyllä huomioidaan osana
vuorovaikutusta, mutta siihen ei varsinaisesti erikseen valmenneta. Tämä johtuu hänen
mukaansa siitä, että viestintää lähestytään edelleen lähettäjäkeskeisesti ja yksilön
aktiivisuutta sekä omien ideoiden esittämistä korostetaan ja pidetään suuremmassa
arvossa, kuin toisten kuuntelemista.
Kirjallisuutta tutkiessani olen havainnut, että kuuntelemista sivutaan useissa
johtamiseen liittyvissä varhaisissakin teorioissa ja malleissa, mutta siihen ei yleensä
syvennytä tarkemmin. Kuuntelemisen todetaan olevan tärkeää, mutta ei tarkemmin
selitetä miksi. Esimerkiksi johtajan ja alaisen vaihdantateoria (LMX-teoria) keskittyy
alaisen ja esimiehen vuorovaikutukseen, jossa kuunteleminen on tietenkin tärkeässä
roolissa, vaikkakaan siihen ei syvemmin paneuduta. (Reddin, 1967; Goleman 2000;
Alvesson & Sveningsson 2003.)
Tässä tutkielmassani teen synteesiä olemassa olevasta tieteellisestä tiedosta. Tämä on
tärkeää siksi, että johtajan kuuntelemisen taidot ovat nousseet keskiöön monissa
yleistajuisissa johtajuusopeissa ja oppaissa, mutta niissä ei kuitenkaan avata sitä,
millainen prosessi kuunteleminen johtamisen kontekstissa loppujen lopuksi on.
Maisterintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, eli etsin tutkimustietoa
kirjallisuuskatsauksen periaatteita noudattaen teeman mukaisilla hakusanoilla
tietokannoista. Hakuihin sisällytän tieteelliset artikkelit, myös tieteellisissä lehdissä ja
vuosikirjoissa (communication yearbook) julkaistut. Haut kohdistuvat ainoastaan
englanninkieliseen sähköiseen materiaaliin, sillä hallitsen itse englannin kielen ja suuri
osa saatavilla olevasta viestinnän alan tutkimuksesta on tehty englannin kielellä.
Kuuntelevan johtamisen tutkiminen on tärkeää, koska tänä päivänä johtajuuden
vuorovaikutteista luonnetta korostetaan yhä enemmän ja olemassa olevissa
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tutkimuksissa on havaittu selkeää korrelaatiota esimerkiksi organisaatioiden
työtyytyväisyyden ja menestymisen sekä johtajan kuuntelemisen välillä. Vaikkakin
kuuntelemisen tärkeys johtamisessa tunnustetaan ja tunnistetaan, on olemassa oleva
tutkimustieto hajanaista. Tämän tutkielman tavoitteena olevan yhteenvedon perusteella
pystytään arvioimaan tehtyjä tutkimuksia, mahdollisia katvealueita sekä
jatkotutkimustarpeita.
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2 KUUNTELEMINEN JA JOHTAMINEN
2.1 Kuunteleminen on prosessi
Kuunteleminen on merkittävä osa vuorovaikutusta ja se voidaan nähdä jatkuvana
sosiaalisena ja kognitiivisena prosessina (Trenholm 2013, 45). Kuuntelemisen prosessia
kuvataan useilla malleilla, joita vertailen ja esittelen tässä alaluvussa.
Kuunteleminen voidaan nähdä informaation vastaanottamisena ja prosessointina. Sitä
voidaan pitää monivaiheisena kognitiivisena prosessina, joka kattaa varsinaisen viestin
kuulemisen lisäksi sen arvioinnin, varastoinnin ja tulkinnan myöhempää käyttöä varten.
Tulkinta on merkityksen antamista ja kokemuksen ymmärtämistä. (Littlejohn 2002,
129–134.)
Kuunteleminen ja kuuleminen eivät ole sama asia, vaikka ne yleiskielessä saatetaan
helposti sekoittaa toisiinsa. Kuulemisella tarkoitetaan yleensä biologista prosessia
monimutkaisemman kuuntelemisen prosessin taustalla, eli yksinkertaistetusti viestin
vastaanottamista aistikanavan (kuuloelinten) kautta (Berko, Wolvin & Wolvin 2010,
90). Hargie & Dickson (2004, 171) selittävätkin kuuntelemisen ja kuulemisen eroa niin,
että kuuleminen on fyysinen aktiviteetti, kun taas kuunteleminen on psyykkinen
prosessi. He myös toteavat, että näin ollen ihmisen ei tarvitse opetella kuulemaan, mutta
se, miten kuunnellaan, on opittava asia.
Kuuntelemisen prosessikin alkaa biologisena prosessina, kun ihmisen aistit havaitsevat
saapuvan ärsykkeen, erottavana tekijänä kuulemiseen kuitenkin on, että kun
kuulemisessa käytetään vain korvia, kuuntelemisessa viesti vastaanotetaan myös muilla
aisteilla, esimerkiksi visuaalisina signaaleina. (Hargie & Dickson 2004, 173.)
Kuuntelemisen voidaan ajatella virheellisesti olevan passiivinen prosessi, jossa ihminen
vain vastaanottaa tietoa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kuuntelija voi toimia sekä viestin
vastaanottajana että lähettäjänä samaan aikaan. Kuunteleminen ei siis ole passiivista
tiedon vastaanottamista, vaan jatkuva prosessi, joka sisältää myös nonverbaalista
viestintää ja esimerkiksi kysymyksiä. (Hackman & Johnson 2009, 11.)
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Berko, Wolvin & Wolvin (2010, 87) pitävät hyvän kuuntelijan tunnusmerkkeinä muun
muassa kriittisyyttä ja kykyä analysoida kuulemaansa. Kuunteleminen ei siis tarkoita
vain viestin vastaanottamista, vaan myös sen käsittelyä. Tämä on kuitenkin vain yksi
hyvän kuuntelijan määritelmä.
Kingin (2008, 1–2) mukaan nyky-ymmärrys kuuntelemisesta on, että se käsittää suuren
määrän informaationprosessoimistaitoja. Hän kuitenkin toteaa, että vaikka
kuuntelemista on yritetty määritellä lukemattomia kertoja, ei kattavaa, yleistä
määritelmää ole olemassa. Kuuntelemista määriteltäessä puhutaan usein hyvästä
kuuntelemisesta ja hyvän kuuntelijan ominaisuuksista. Bostrom (1990, 7, Kingin 2008,
1, mukaan) määrittelee hyvän kuuntelijan näin olevan synonyymi välittävälle, toisista
ihmisistä kiinnostuneelle persoonalle.
Kuuntelemista voidaan määritellä myös sen vuorovaikutusfunktioiden kautta. Näitä ovat
esimerkiksi oppiminen ja ymmärtäminen, eli uusien ideoiden etsiminen ja informaation
tarve. Tämän tyyppinen kuunteleminen liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa uutta tietoa
esitetään julkisesti ja kuuntelijan tarkoitus on vastaanottaa puhujan viesti
mahdollisimman tarkasti. Toinen funktio on arviointi, joka tarkoittaa puhujan viestin
tarkoituksen ja ansioiden kriittistä arviointia, eli faktojen, mielipiteiden ja oletusten
arviointia. Kolmas funktio on empaattinen ymmärtäminen, eli keskittyminen puhujan
tunteisiin ja asenteisiin samalla, kun tietoa saadaan. Empaattisen kuuntelijan tavoitteena
on ymmärtää ja tuntea asiat niin kuin toinen henkilö ne kokee. Nämä kolme
kuuntelemisen funktiota eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ihmiset kuuntelevat eri
tilanteissa ja jopa samojen keskustelujen eri vaiheissa eri funktioiden kautta. (Morreale,
Spitzberg & Barge, 2013, 115–118.)
Ala-Kortesmaakin nostaa väitöskirjassaan (2015, 23) keskiöön sen, että erilaisissa
tilanteissa tarvitaan erilaista kuuntelemista. Yhtenä kuuntelemisen muotona hän esittelee
dialogisen kuuntelemisen, jossa korostuu viestinnän interaktiivinen luonne ja se, että
asioita tarkastellaan myös toisen ihmisen perspektiivistä, eli hieman samalla tavalla kuin
Morreale, Spitzberg & Barge (2013, 115–118) selittävät empaattisen kuuntelijan
toimintaa. Ala-Kortesmaan kuuntelemisen määritelmässä fokus on kuitenkin siinä, että
kuuntelemisen osapuolet keskittyvät meneillään olevaan viestintätilanteeseen ja ovat
yhdessä luomassa yhteisiä merkityksiä. Dialogisessa kuuntelemisessa kummankin
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tunteet ovat läsnä, asenteet kuuntelemista kohtaan ovat suoria, eikä osapuolilla ole
manipulatiivisia aikeita. Hän näkee tämän kuuntelemisen tyylin toimivan osassa
tilanteita empaattista kuuntelemista paremmin. (Ala-Kortesmaa 2015, 23–24.)
Kuuntelemista voidaan tarkastella myös relationaalisesta näkökulmasta, jolloin
kuunteleminen ymmärretään vuorovaikutussuhdetta ylläpitäväksi ja uudistavaksi,
dynaamiseksi ja jatkuvaksi ilmiöksi, joka ei koskaan lakkaa (Brownell 2010, 142).
Pecchioni ja Halone (2000, 87) näkevät, että relationaalista lähestymistapaa
kuuntelemiseen olisi hedelmällistä käyttää, kun sitä tarkastellaan esimerkiksi
työyhteisössä.
Edellisissä kuuntelemisen jäsennyksissä huomioidaan siis myös kuuntelemisen merkitys
vuorovaikutussuhteen kannalta. Kuuntelemisen avulla voidaan saavuttaa ymmärrystä,
joka parantaa vuorovaikutussuhdetta ja myös ylläpitää sitä. (Ala-Kortesmaa 2015, 23–
24; Morrcale, Spitzberg & Barge, 2013, 115–118; Pecchioni ja Halone 2000, 87.)
Kuuntelemisen johtavat tutkijat ja asiantuntijat ovat Morreale, Spitzberg & Bargen
(2013, 113) mukaan määritelleet kuuntelemisen olevan aktiivinen, kolmivaiheinen
prosessi. Trenholmin (2013, 45) tavoin he siis nojaavat kansainvälisen kuuntelemisen
järjestön, International Listening Associationin (ILA 1996) määritelmään, jonka mukaan
kuunteleminen on puhuttujen tai nonverbaalisten viestien vastaanottamisen,
merkityksentämisen, sekä niihin vastaamisen prosessi.
Booth-Butterfieldin (2002, 153–154) mukaan kuuntelemisen prosessi taas koostuu
huomioimisesta, vastaanottamisesta ja tulkinnasta sekä merkityksentämisestä. Hän siis
jaottelee prosessia hieman eri tavalla. Lisäksi hän huomioi sen, että kuuntelemiselle voi
olla erilaisia motivaatiotekijöitä, kuten suhde, tieto tai työn eteneminen, eli hän yhdistää
tavallaan määritelmäänsä myös vuorovaikutusfunktioita. Yhdistävänä tekijänä ILA:n ja
Booth-Butterfieldin (2002) määritelmissä ovat vastaanottaminen ja
merkityksentäminen.
Brownellin (2004, 21) HURIER-mallissa kuuntelemisen prosessi on aiemmin
esitellyistä malleista poiketen pilkottu kuuteen vaiheeseen, jotka ovat: kuuleminen,
ymmärtäminen, muistaminen, tulkitseminen, arvioiminen ja vastaaminen. Vaiheet eivät
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välttämättä etene lineaarisessa järjestyksessä, vaan ovat limittäisiä ja päällekkäisiä.
Brownell (2010, 141) nostaa kuuntelemisen prosessin yhteydessä esiin myös sen, että
kuuntelemiseen liittyy yksilökohtaisia tekijöitä, eräänlaisia suodattimia (listening
filters), joita ovat muun muassa aiemmat kokemukset, arvot ja asenteet.
Verratessa Brownellin HURIER-mallia ILA:n määritelmään voi huomata, että vaikkakin
HURIER-malli on hieman monivaiheisempi, etenee prosessi kummassakin kuvauksessa
samansuuntaisesti. ILA:n vastaanottaminen tarkoittanee suurin piirtein samaa kuin
HURIER:in kuuleminen. Ymmärtäminen, muistaminen, tulkitseminen ja arvioiminen
puolestaan voidaan kaikki nähdä osana merkityksentämistä. Vastaaminen on viimeinen
vaihe kummassakin määritelmässä.
Kaikista edellä mainituista kuuntelemisen prosessin jäsennyksistä ilmenee se, että
kuunteleminen on paljon muutakin kuin viestin vastaanottamista, eikä
kuuntelemistilanteen alkua tai loppua voi rajata. Vaikka jäsennyksissä on eroja,
erityisesti merkityksentäminen on osana kuuntelemisen prosessia lähes kaikissa.
Trenholm tuo lisäksi esiin myös sen, että kuunteleminen on viestintäteknologian
kehittymisen myötä muuttunut yhä moniulotteisemmaksi, sillä se kattaa myös sähköisen
viestinnän, kuten tekstiviestien tulkitsemisen ja arvioinnin, joka on uusi, mutta tärkeä
osa kuuntelemista (Trenholm 2013, 42).

2.2 Kuunteleva johtaminen
Johtamiskirjallisuudessa puhutaan sekä asioiden ja ihmisten johtamisesta (Fairhurst
2007, 1–3). Koska nykypäivän johtaminen on varmastikin yhdistelmä kumpaakin edellä
mainittua, käsittelen tutkielmassani kummankin tyyppistä johtajuutta.
Johtajuutta on olemassa hyvinkin monessa kontekstissa, eikä se aina ole työelämästä
tuttua formaalia johtajuutta. Johtaja voi olla myös epävirallinen asema esimerkiksi
harrastusryhmässä. Formaalilla johtajalla tarkoitetaan Luria & Bersonin (2013, 999)
määritelmän mukaan johtajaa, joka on saanut mandaattinsa ulkopuoliselta
auktoriteetilta, ja jonka vastuulla on erilaisia prosesseja lopputuloksineen (Carson,
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Tesluk & Marrone 2007 mukaan). Formaali johtaja on vastuussa edustamansa
organisaation tavoitteista, mutta voi saavuttaa ne vain alaistensa tai toisten ihmisten
toiminnan avulla (Andersen 2006, 1079).
Tässä tutkielmassa formaalilla johtajuudella tarkoitetaan johtamista, jossa yksilöllä on
ns. virallinen asema organisaatiossa tai prosessissa, eli keskityn ns. virallisiin johtajiin.
Kontekstina on työelämä, politiikka ja ideologiset organisaatiot.
Viestinnän tutkimuksessa johtajuutta tarkastellaan kiinteänä osana yhteiskuntaa, joten se
on melko universaali käsite, ja erilaisia, usein melko ympäripyöreitä, määritelmiä löytyy
lukuisia (Hackman & Johnson 2009, 5–6.)
Fairhurst (2007, 6) nostaa hyväksi johtajuuden määritelmäksi Robinsonin (2001, 93)
määritelmän, jonka mukaan johtajuutta harjoitetaan, kun johtaja saa muut puheillaan tai
teoillaan ilmaisemiensa ideoiden kautta tarttumaan toimeen, tekemään esimerkiksi
tehtäviä tai ratkomaan ongelmia. Tämä on Fairhurstin mukaan hyvä määritelmä siksi,
että johtajuus on prosessi, jossa vaikutetaan toisiin ja merkityksennetään asioita
päämäärän saavuttamiseksi. Tähän prosessiin tarvitaan johtajan lisäksi seuraajat tai
alaiset.
Hieman samankaltaiseen määritelmään päätyvät Hackman & Johnson (2009, 11), jotka
näkevät johtajuuden olevan symbolista viestintää, joka muokkaa toisten asenteita ja
käyttäytymistä ryhmien tavoitteisiin ja tarpeisiin vastaamiseksi. Johtaminen on heidän
mukaansa vuorovaikutusta, jonka kautta muokataan toisten käyttäytymistä yhteisten
tarpeiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Hekin siis näkevät johtamisen olevan
vaikuttamista.
Varhaisemmissa johtamisen malleissa korostettiin johtajan autokraattista valtaa,
uudemmissa malleissa kuitenkin otetaan huomioon johtamisen vuorovaikutuksellinen
luonne ja se, että johtajan olisi hyödyllistä ottaa alaistensa neuvot ja mielipiteet
huomioon tehdessään päätöksiä (Brooks 2003, 155).
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Johtamisen vuorovaikutuksellista luonnetta korostaa myös Brooksin (2003, 165) esille
nostama Baten (1994) määritelmä, jonka mukaan johtaminen on enemmänkin
pluralistinen tai ryhmätason ilmiö, kuin yksilötason ilmiö.
Kaksituhattaluvun johtamistutkimusta leimaa Fairhurstin (2007, 2) mukaan se, että
tiettyjen funktioiden suorittamisen sijaan johtaminen on alettu nähdä enemmänkin
merkitysten johtamisena, eli vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Johtamista tutkitaan hänen
mukaansa enenevässä määrin esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten johtajan
verbaalinen käyttäytyminen vaikuttaa alaisten suorituskykyyn ja millaisia narratiiveja
johtajat hyödyntävät. Huomio on siirtynyt diskursiiviseen näkökulmaan, jolla
tarkoitetaan sitä, miten johtajuus saavutetaan diskurssissa; puheessa, tekstissä ja
vuorovaikutusprosessissa sosiaalisissa käytänteissä. (Fairhurst 2007, 2–7.)
Walker & Aritz (2014, 15) pitävät sosiaaliseen konstruktionismiin nojaavan
diskursiivisen näkökulman tuomista johtamisen tutkimukseen osana suurempaa
lingvististä muutosta. Heidän mukaansa kieltä ei käytetä niinkään kuvaamaan
todellisuutta, kuin luomaan arvoja ja merkityksiä sekä rakentamaan todellisuutta. Hekin
toteavat Brooksin (2003, 165) tavoin, että johtaminen ei ole yksilötason ilmiö, vaan
siinä ovat mukana kaikki vuorovaikutuksen osapuolet. Johtajan tulee jatkuvasti luoda
johtajuuttaan vuorovaikutuksessa, sillä yksilöt, ryhmät ja organisaatiot muovautuvat
tuossa vuorovaikutusessa käytettävän kielen kautta. (Walker & Aritz 4–15.)
Viime vuosina tietynlaiseksi ihanteeksi erityisesti muutostilanteiden johtamisessa on
noussut Brooksin (2003, 166) mukaan noussut transformationaalinen johtajuus, johon
usein liitetään vahvasti ajatus karismaattisuudesta. Karismaattisuutta on vaikeaa
määritellä tai mitata, mutta helpompi observoida. Transformationaalisen johtajan
karismaattisuuden ajatellaan inspiroivan ja energisoivan alaisia, jotka ovat seurauksena
motivoituneempia ja valmiimpia muutokselle. (Brooks, 2003, 166–167.)
Transformationaalisessa johtajuudessa korostuu johtamisen vuorovaikutuksellinen
luonne. Sen nähdään myös olevan asioiden ja ihmisten johtamisen yhdistämistä.
Tranformationaalisessa johtajuudessa korostetaan interpersonaalista vuorovaikutusta
osana merkityksen rakentamista organisaatiossa. (Brooks 2003, 167; Hacker & Roberts
2003, 45, 76.)
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Tässä luvussa esittelemissäni johtamisen malleissa korostuu vuorovaikutuksen merkitys
johtamisessa, sekä toisiin ihmisiin vaikuttaminen tuossa vuorovaikutuksessa. Myös
merkityksentäminen nousee tärkeäksi osaksi johtajuutta, ja kuten edellisessä alaluvussa
ilmeni, se on tärkeä osa myös kuuntelemista. Kuunteleminen työyhteisössä voidaan
Brownellin (2010, 142) mukaan nähdä jatkuvana ilmiönä, joten se on osa myös
jokapäiväistä johtamista.
Kuuntelemisen tärkeys tunnistetaan useissa eri konteksteissa. Esimerkiksi useat
tutkimukset ovat osoittaneet, että huonot kuuntelemisen taidot ovat este uralla
etenemiseen kaikilla organisaatioiden tasoilla. Hyviä kuuntelemisen taitoja pidetään
tärkeinä erityisesti johtamistehtävissä sekä tehokkuuden ja ylennysten saavuttamisen
kannalta. Kuuntelemisen rooli interpersonaalisissa, ryhmä- ja julkisissa
viestintätilanteissa on kasvanut merkittävämmäksi elämämme poliittisilla, ekonomisilla,
sosiaalisilla ja henkisillä kentillä. (Hargie & Dickinson, 2004, 169, 194.)
Tehokkaalla kuuntelemisella nähdään siis olevan yhteys menestymiseen ja saavutuksiin
työelämässä (Trenholm 2013, 49). Myös Hargie & Dickson (2004, 170) toteavat
kuuntelemisen taitojen vaikuttavan yksilön menestymiseen työelämässä kaikilla
organisaatioiden tasoilla. Heidän mukaansa auttamista tai fasilitointia sisältävissä
työtehtävissä kuunteleminen on yksi tärkeimmistä taidoista ja johtaminen sisältää
suuressa määrin kumpaakin.
Booth-Butterfield (2002, 154) luettelee erilaisia motivaatiotekijöitä kuuntelemisen
taustalla. Johtajalle kuuntelemisen motivaatiotekijänä voi olla tiedon saaminen, mutta
myös suhteen ylläpito. Hackman & Johnson (2009, 11) määritelmässä johtajuudesta
vuorovaikutuksena, jolla muokataan toisen käytöstä, kuuntelemisella on tärkeä rooli,
sillä käytöksen muokkaamisen tarvitaan tietoa, jota saadaan kuuntelemalla.
Kingin (2008, 1) kuuntelemisen määritelmässä korostetaan sitä, että kuunteleva henkilö
antaa itsestään vaikutelman välittävänä, toisista kiinnostuneena henkilönä. Johtajalle
voikin erityisesti alaissuhteidensa menestyksekkään hoitamisen vuoksi olla hyötyä siitä,
että häntä pidetään kuuntelevana henkilönä.
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Kuunteleminen auttaa myös merkitysten yhteensovittamisessa, joka on tärkeä osa
johtamista useiden tässä alaluvussa esiteltyjen määritelmien mukaan (Ala-Kortesmaa
2015, 23–24). Esimerkiksi Fairhurst (2007, 6) määrittelee johtajuuden prosessiksi, jossa
merkityksennetään asioita yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Näin ollen
kuuntelemisen voi nähdä olevan johtajalle hyödyllistä hedelmällisen yhteistyön
rakentamisessa alaistensa kanssa.
Useissa aiemmin kuvatuissa määritelmissä korostetaan johtajuuden
vuorovaikutuksellista luonnetta (Brooks 2003, 167; Hacker & Tammy 2003, 45, 76;
Fairhurst 2007, 2) ja kuunteleminen on yksi interpersonaalisen vuorovaikutuksen
tärkeimmistä elementeistä (Bostrom 1990, 1).
Kuuntelemisen ja johtajuuden yhteys tulee esiin lähes kaikissa tämän luvun aiemmissa
kappaleissa esitellyissä määritelmissä niitä tarkemmin tarkasteltaessa, mutta
kuuntelevasta johtamisesta ei löydy tarkkaa yhtenäistä määritelmää
tutkimuskirjallisuudesta. Yksi tämän tutkielman tavoitteista onkin juuri tästä syystä
selvittää, millaisia määritelmiä tai kuvauksia kuuntelemisesta kuuntelevaa johtamista
käsittelevistä tutkimuksista löytyy.
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3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TAVOITTEET JA
TOTEUTUS
Tässä luvussa käsittelen tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteita ja toteutusta. Esittelen
valitsemani metodin, eli kirjallisuuskatsauksen, erittelen käyttämäni tietokannat ja
selitän tiedonhakuprosessin etenemisen sekä rajausratkaisuni ja alkuperäistutkimusten
valintakriteerit.

3.1 Tavoitteet
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tehdä yhteenvetoa ja arvioida aiempaa
tutkimusta, ja luoda näin pohjaa uudelle tutkimukselle. Pyrin siis selvittämään mitä
kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa tiedetään: mitä on tutkittu, miten on tutkittu ja
mitä tiedetään tutkimusten perusteella.
Kirjallisuuskatsaus sopii tutkimusmetodiksi hyvin, sillä taustakirjallisuuden perusteella
lähtöoletuksena oli, että aihetta on kyllä tutkittu, mutta olemassa oleva tutkimus on
hieman hajanaista ja käsittelee aihetta useista eri näkökulmista ja lähtökohdista.
Ensimmäisenä tavoitteenani on selvittää, miten kuuntelemisen käsitettä määritellään
(vai määritelläänkö?) analysoitavissa artikkeleissa. Kuten totesin luvussa 2,
kuuntelemista on tutkimuskirjallisuudessa määritelty monin eri tavoin, mutta sekä käsite
että itse ilmiö jäävät hieman epämääräisiksi.
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on siis löytää vastauksia siihen, miten
kuuntelemisen käsitettä on määritelty, kuvattu tai selitetty analysoitavissa artikkeleissa
ja vertailla edellä mainittuja tapoja selittää käsitettä. Valitsin kuuntelemisen käsitteen
selvityksen kohteeksi, sillä se on yleinen arjen käsite. Ensimmäinen katsausta ohjaava
kysymys on:
1. Miten kuuntelemisen käsitettä on määritetty, kuvattu tai selitetty
kirjallisuudessa?
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Kun on saavutettu kokonaiskuva siitä, miten kuuntelemisen käsitettä on artikkeleissa
määritelty tai kuvattu, on tarpeellista selvittää tutkimusten konteksti, sillä on
kiinnostavaa tietää, millaisia tutkimusasetelmia tutkimuksissa on ollut; mitä on paljon,
ja mitä on vähän tai ei ollenkaan. Tämä on tärkeää esimerkiksi jatkotutkimustarpeiden
selvittämiseksi. Seuraavaksi on siis aiheellista selvittää:
2. Miten kuuntelemista johtamisessa on tutkittu, millaisia tutkimusasetelmat
ovat olleet?
Tutkimusasetelmien lisäksi tulee selvittää tutkimusten menetelmiä. Jotta saavutan
kokonaiskuvan siitä, miten kuuntelevaa johtamista on tutkittu, on tarpeen selvittää,
millaisilla menetelmillä aihetta on tutkittu. Kolmas katsausta ohjaava kysymys on:
3. Millä menetelmillä kuuntelemista johtamisen kontekstissa on tutkittu?
Tutkielman tavoitteena on kartoittaa tässä luvussa esiteltävin rajauksin, millaista
viestinnän tutkimustietoa kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa on olemassa. Jotta
olemassa olevasta tutkimuksesta pystyy tekemään synteesiä, tulee käsitteenmäärittelyn,
tutkimusasetelmien sekä tutkimusmenetelmien lisäksi selvittää mitä tutkimuksissa on
selvinnyt, eli mitä kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa tiedetään. Neljäs tätä
katsausta ohjaava kysymys on:
4. Millaisia löydöksiä tutkimuksissa on tehty?
Salminen (2011, 3) esittelee Baumeisterin ja Learyn (1997, 312) näkemyksiä
kirjallisuuskatsauksen tekemisen syistä, joista hän mainitsee muun muassa teorian
arvioinnin, kokonaiskuvan rakentamisen asiakokonaisuudesta ja ongelmien
tunnistamisen. Tässä tutkielmassa keskityn nimenomaan edellä mainittuihin.
On olemassa useita erilaisia kirjallisuuskatsaustyyppejä ja niiden erilaisia alatyyppejä.
Karkeasti kirjallisuuskatsaukset voidaan jaotella kolmen tyypin alle: kuvaileva
kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja kvalitatiivinen tai
kvantitatiivinen meta-analyysi. (Salminen 2011, 6.)
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jota nimitetään myös traditionaaliseksi
kirjallisuuskatsaukseksi, on eräänlainen yleiskatsaus, jossa ei ole tiukkoja rajauksia.
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Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tehdään tiivistelmää aiemmista tutkimuksista.
Katsaukselle luodaan systemaattiset kriteerit, joiden avulla esimerkiksi tietokantahaut
pystytään toistamaan. Systemaattista kirjallisuuskatsausta pidetään uskottavampana ja
tieteellisempänä kuin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Systemaattisella
kirjallisuuskatsauksella voidaan Salmisen (2011, 9) mukaan seuloa esiin tieteellisen
tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia ja tärkeitä tutkimuksia.
Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään keräämään kattavasti
alkuperäistutkimuksia, selvittämään alkuperäistutkimusten menetelmällinen laatu ja
yhdistämään tutkimustuloksia. (Metsämuuronen 2011, 47.) Kvalitatiivisen metaanalyysin alle sijoittuvassa metasynteesissä vertaillaan aiempia tutkimuksia ja pyritään
löytämään eroja ja yhtäläisyyksiä. Meta-yhteenvedossa puolestaan laadullista
tutkimusta tiivistetään kvantitatiivisesti. Meta-analyysilla tarkoitetaan yleisemmin
kvalitatiivista meta-analyysia. Siinä aiempia kvantitatiivisia tutkimustuloksia
yhdistetään tilastotieteen keinoin. (Salminen 2011, 6–15.)
Kirjallisuuskatsauksen tyyppejä myös yhdistellään, kuten teen tässä tutkielmassani.
Hyödynnän kirjallisuuskatsauksessani joitakin sen tyyppisiä menetelmiä, joita liitetään
myös systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, vaikkakaan tämä kirjallisuuskatsaus ei
ole systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Etsin tietoa spesifistä aihepiiristä, joka kuitenkin
mainitaan monessa tutkimuksessa ja myös eri asiayhteyksissä. Rajausten avulla pystyn
löytämään valideja tutkimuksia mukaan otettaviksi.
Integroivan kirjallisuuskatsauksen käyttäminen mahdollistaa tutkittavan ilmiön
kuvaamisen mahdollisimman monipuolisesti. Integroivaa kirjallisuuskatsausta voidaan
pitää yhdyssiteenä narratiivisen ja systemaattisen katsauksen välillä. (Salminen 2011,
7).
Tutkielmassani on piirteitä myös integroivasta kirjallisuuskatsauksesta, joka tyyppinä
kuuluu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen alle. Integroivan kirjallisuuskatsauksen
menetelmiä hyödynnetään usein systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten
laadullisessa synteesissä. (Salminen 2011, 6–15.)
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Integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä voidaan yhdistää aikaisempaa
tutkimusta ja tehdä yhteenvetoa monista yksittäisistä tutkimuksista (Flinkman &
Salanterä 2007, 84–85). Integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä voidaan
syntetisoida, analysoida ja kritisoida tutkitun aihepiirin tutkimuslöydöksiä ja näin luoda
uusia perspektiivejä niiden ymmärtämiseen (Torraco 2005, 356).
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on jäsentää ja arvioida olemassa olevaa tietoa
kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa selvittämällä mitä on tutkittu, miten on tutkittu
ja mitä tutkimusten perusteella tiedetään. Lisäksi tavoitteena on analyysin perusteella
myös arvioida, mitä vielä pitäisi tutkia.

3.2 Toteutus
Yleisen luonnehdinnan mukaan kirjallisuuskatsaus on metodi ja tutkimustekniikka,
jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, mikä tarkoittaa
sitä, että huomiota kiinnitetään lähteiden keskinäiseen yhteyteen ja tekniikkaan, jolla
aineisto on hankittu. Tällainen katsaus edellyttää yhtä tarkkaa tutkijanotetta kuin
tieteellinen tutkimustyö yleensäkin. (Metsämuuronen, 2011, 47.)
Salminen (2011, 10) esittelee Finkin (2005, 3–5) mallin systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen etenemisestä. Noudatin soveltaen tuon mallin mukaista
etenemistapaa. Katsausta ohjaavien kysymysten asettamisen jälkeen valitsin käytettävät
tietokannat ja määrittelin tarkemmin hakurajaukset. Kolmannessa vaiheessa valitsin
hakusanat, joiden avulla pystyin rajaamaan aineistoa niin, että se vastasi
mahdollisimman hyvin katsausta ohjaaviin kysymyksiin. Rajasin hakutuloksia Finkin
(2005, 3–5) mallin mukaan vielä käytännön seulan kautta, eli tarkastelin tekemiäni
rajauksia.
Integroivan kirjallisuuskatsauksen piirteiden hyödyntäminen on systemaattista
kirjallisuuskatsausta vapaampi tapa toimia, mutta vaikka yhdistelisi eri menetelmiä,
kirjallisuuskatsauksen tulee tyypistä riippumatta perustua huolelliseen ja tarkkaan
raportointiin. Katsauksen toteutuksen vaiheet tulee kuvata ja valinnat perustella.
Kirjallisuuskatsauksen tavoite määrittelee sen, mihin se keskittyy, mutta
aineistonvalinta määrittää analyysin rajauksen ja laajuuden. Integroiva
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kirjallisuuskatsaus etenee ongelman määrittelyllä, tutkimusten paikallistamisella,
tutkimusten arvioinnilla, datan keräämisellä yksittäisistä tutkimuksista sekä dataanalyysilla. (Evans 2008, 139–140.)
Tutkimusten arvioinnin ja datan analysoinnin, ns. käsittelyvaiheen, joissa hyödynnän
myös edellä esittämääni integroivan kirjallisuuskatsauksen etenemistapaa, esittelen
luvussa 4. Käsittelyosan tavoitteena on kirjallisuuskatsausta ohjaaviin kysymyksiin
vastaaminen valitun aineiston perusteella. Tavoitteena on myös vertailla aineistoa
(Kangasniemi ym. 294–299). Seuraavaksi esittelen tarkemmin kirjallisuuskatsauksen
prosessia tässä tutkielmassa.

Tietokannat
Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei panosteta niinkään artikkelien määrään, kuin laatuun.
Artikkeleita, joita voidaan nimittää alkuperäistutkimuksiksi, kerätään systemaattisesti ja
suunnitellusti kirjallisuuskatsauksen periaatteita noudattaen. Paikallistin ensin sen, mistä
tutkimuksia voi löytyä ja hain aineistoa sähköisistä tietokannoista aluksi
taustakirjallisuuden avulla valituilla teeman termeillä ja niiden yhdistelmillä ja sen
jälkeen relevanttiuden perusteella rajaten. (Evans 2008, 139–140; Metsämuuronen
2011, 47; Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013,
295.)
Haussa keskityin uudempaan empiiriseen tutkimukseen (alkaen vuodesta 2005), sillä
katsauksen on tarkoitus antaa kuva siitä, mitä kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa
tiedetään 2000-luvulla. Kohdistin haun vain luotettaviin tieteellisiin tietokantoihin ja
suosin vertaisarvioituja artikkeleita.
Päädyin heti aluksi rajaamaan haut ainoastaan englanninkieliseen sähköiseen
materiaaliin, sillä rajaus oli luonteva: englanninkielistä, kansainvälistä tutkimusta löytyy
runsaasti ja eri puolilta maailmaa. Vuosirajaukseni vuodesta 2005 eteenpäin myös tuki
tätä valintaa, sillä suuri osa uudemmasta tutkimuksesta löytyy sähköisistä
tietokannoista.
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Päädyin rajaamaan haut vuonna 2005 tai sen jälkeen tehtyihin tutkimuksiin siitä syystä,
että pyrin saamaan mukaan haun aikaan uusinta tietoa tutkittavasta aiheesta. Valintani
tutkia noin 10 vuoden aikana (hakuajankohta 2016) tehtyä tutkimusta oli jopa melko
laaja rajaus, mutta ajattelin sen antavan parhaan kuvan tutkimuksen kehittymisestä.
Tietokantojen valintaa tein taustatutkimuksen perusteella, eli tutkin tietokantojen
kuvauksia, sekä sitä, mistä Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKDOK-järjestelmän
kautta saatavilla olevista tietokannoista löytyy tämän tutkielman kannalta relevantteja
artikkeleita, eli artikkeleita, jotka käsittelevät kuuntelemista johtamisen kontekstissa.
Taustatutkimusta tein selvittämällä, missä tietokannoissa kuuntelevan johtamisen
tutkimusta on. Tämä tarkoitti sellaisten tietokantojen valitsemista, joissa on laajasti eri
alojen ja myös monitieteistä tutkimusta. Rajasin tietokantoja tieteenalan perusteella ja
taustakirjallisuuden pohjalta valitsin rajaukseksi: psykologian, viestinnän, monitieteiset
ja taloustieteet.
Tein hakuja edellä mainitulla tietokantarajauksella ja aihepiiriin liittyvillä hakusanoilla,
hakulausekkeilla ja näiden yhdistelmillä, kuten ”listening”, ”leadership” ja ”listening
leader”. Kaikista tietokannoista tuli kyllä hakuosumia, mutta ne kaikki eivät olleet
tämän tutkimuksen kannalta relevantteja. Tietokantojen rajaamisessa sääntönä oli
relevanttius, eli kuuntelemisen piti olla löytyneissä tutkimusartikkeleissa keskeisenä
aiheena.
Tietokannoiksi valitsin taustatutkimuksen perusteella seuraavat vertaisarvioituja
tutkimusartikkeleita sisältävät tietokannat:
EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC)
EBSCO Academic Search Elite
Sage Journals Online
Communication & Mass Media Complete (CMMC) -tietokannan kuvauksessa sen
selitetään olevan laaja viestintäalan tutkimuksen tietokanta, joka tarjoaa useiden
suosituimpien alan journaalien julkaisuja. Mukana ovat mediatutkimus, lingvistiikka,
retoriikka ja vuorovaikutuksen tutkimus.
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Academic Search Elite -tietokanta on kuvauksensa mukaan laaja eri alojen akateemisen
julkaisun tietokanta.
Sage Journals Online -tietokannan sivustolla kerrotaan sen sisältävän yli 1000 eri
journaalin julkaisuja lähes kaikilta tieteenaloilta.
Edellä mainituista tietokannoista löytyi relevantteja, kylläkin osittain päällekkäisiä,
hakutuloksia, jotka vastasivat katsausta ohjaaviin kysymyksiin. Kaikissa valitsemissani
tietokannoissa julkaistaan englanninkielisiä tieteellisiä aikakauslehtiä.

Hakusanat
Aloitin aineiston haun valituista tieteellisistä tietokannoista näillä hakulausekkeilla sekä
hakusanoilla, niiden yhdistelmillä ja katkaistuilla versioilla sanoista: leadership,
management, active listening, listening, human interaction, other orientedness, person
perception, attention, perception, political listening, listening at work.
Halusin kokeilla laajasti tutkimuskirjallisuuden perusteella valitsemiani hakusanoja
saadakseni yleiskuvan niiden toimivuudesta. Hyödynsin haussa taulukkoa, jonka avulla
pystyin arvioimaan hakusanojen toimivuutta ja niiden avulla saatujen osumien laatua.
Tutkielman aihepiirin ja tutkimuskysymyksen kannalta relevanteimpia tuloksia tuli
termeillä leadership, management ja listening, sekä edellisten yhdistelmillä ja
katkaistuilla versioilla sanoista. Myös hakulauseke “active listening” yhdistettynä
hakusanaan “management” tai “leadership”, tuotti relevantteja tuloksia.
Valitsin hakusanoiksi ja lausekkeiksi siis “leadership”, “management”, “listening”,
“listening at work” “active listening” ja “political listening” sekä edellisten
yhdistelmät ja katkaistut versiot. Aineistoa spesifimmäksi ja relevantimmaksi
rajatakseni laitoin hakuehtoihin myös sen, että hakusanan/-lausekkeen tulee löytyä joko
asiasanoista, otsikosta tai abstraktista. Tehtyäni yleiskatsauksen muiden tieteenalojen
tutkimukseen, päädyin rajaamaan haun ainoastaan viestinnän alan tutkimuksiin sekä
monitieteellisiin tutkimuksiin, sillä psykologian ja kasvatustieteen tutkimuksissa
käsiteltiin kuuntelemista lähinnä käyttäytymisen, biologisen prosessin ja erilaisten
tekniikoiden näkökulmasta.
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Lisäksi hakutuloksiin tuli psykologian alan tutkimuksia, joissa käsiteltiin kuuntelemista
ja johtamista. Näissä artikkeleissa pääpaino ei kuitenkaan ollut kuuntelemisella, vaan
esimerkiksi sillä, miten kuuntelemisen puute vaikuttaa henkisesti. Tästä syystä rajasin
ne relevanttiuden rajausta noudattaen kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle. Noudatin
kirjallisuuskatsauksen periaatetta, jonka mukaan aineiston valintaa tehtäessä aineistoa
analysoidaan suhteessa tutkimusta ohjaaviin kysymyksiin (Kangasniemi ym. 2013,
295).
Koska viestintätieteen voidaan nähdä olevan käyttäytymistieteen, yhteiskuntatieteen ja
ihmistieteiden risteyskohdassa, ei rajaukseni varsinaisesti karsinut eri alojen journaaleja,
viestintään liittyvää tutkimusta on myös muiden alojen journaaleissa ja nämä myös
säilyivät hakutuloksissa.
Kuvaamieni hakurajausten jälkeen lopullisten hakutulosten määrä oli 102. Halusin tässä
vaiheessa käydä tutkimukset pintapuolisesti läpi, sillä riskinä oli, että jotain jäisi
ulkopuolelle, jos kuuntelemisesta puhuttaisiinkin jollain muulla termillä, kuin
hakusanoina ja lausekkeina käyttämäni. Lajittelin tulokset hakua parhaiten vastaavaan
järjestykseen ja kävin läpi abstraktien perusteella, mitkä hakutuloksista olivat
relevantteja tutkimuskysymyksen kannalta. Jätin pois hakutulokset, joissa
kuunteleminen oli selkeästi jotain muuta kuin vuorovaikutuksellinen ilmiö. Jälleen
noudatin aiemmin esittelemääni rajausta, eli artikkeleista tuli löytyä vastauksia
katsausta ohjaaviin kysymyksiin.
Tämän jälkeen tarkempaan tarkasteluun tuli 60 artikkelia, jotka kaikki kävin läpi. Nämä
kaikki artikkelit käsittelivät jollain tavalla johtamista ja/tai kuuntelemista, mutta
kaikissa kuunteleminen ei ollut sitä, mitä tässä kirjallisuuskatsauksessa haettiin, vaan
esimerkiksi kuullun ymmärtämistä ja muita tämän kirjallisuuskatsauksen kannalta
epärelevantteja teemoja ja osa tutkimuksista keskittyi pelkästään johtamiseen ja
kuuntelemista sivuttiin vain hyvin pinnallisesti. Tein artikkeleista taulukon, jonka avulla
arvioin tutkimusten relevanssia tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteen kannalta.
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Rajaus tapahtui kirjallisuuskatsauksen tavoitteen sekä katsausta ohjaavien kysymysten
avulla: arvotin taulukossa sitä, käsiteltiinkö kuuntelemista johtamisen kontekstissa ja
niin, että kumpikin ”teema”, kuunteleminen ja johtaminen, olivat selkeästi tutkimusten
keskiössä. Selvitin myös, vastaavatko artikkelit näihin kysymyksiin:
•

Miten kuuntelemista johtamisessa on tutkittu, millaisia tutkimusasetelmat ovat
olleet?

•

Millä menetelmillä kuuntelemista johtamisen kontekstissa on tutkittu?

•

Millaisia löydöksiä tai havaintoja kuuntelemisesta johtamisen kontekstissa on
tehty?

60:stä tutkimuksesta 20 täytti edellä selitetyt kriteerit ja valikoitui tähän
kirjallisuuskatsaukseen.
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4 KUUNTELEVAA JOHTAMISTA KOSKEVA TUTKIMUS
Tässä luvussa käsittelen kuuntelevaa johtamista tämän kirjallisuuskatsauksen aineiston
pohjalta. Ensimmäiseksi käsittelen sitä, millaisilla menetelmillä kuuntelemista
johtamisen kontekstissa on tutkittu. Toisena selvitän, miten kuuntelemisen käsitettä on
aineiston artikkeleissa kuvattu, selitetty tai määritelty, tai onko sitä ylipäätään
määritelty. Kolmanneksi esittelen tutkimusten tutkimusasetelmia. Viimeisessä
alaluvussa esittelen ja vertailen tutkimuksissa tehtyjä löydöksiä.
Johtamisesta löytyy paljon tutkimusta ja myös kuuntelemista tutkitaan yhä enemmän.
Tutkimuksia, joissa nämä kaksi teemaa yhdistyisivät, ei kuitenkaan hakuhetkellä 2016
löytynyt kovin paljoa. Tutkimusta kuitenkin tehdään yhä enemmän, mikä näkyy siinä,
että suurin osa tämän tutkielman aineistona olevista artikkeleista on julkaistu 2010luvun taitteessa tai sen jälkeen.

4.1 Tutkimusmenetelmät
Kuuntelevaa johtamista on tutkittu tämän tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituneissa
artikkeleissa kvantitatiivisilla tutkimuksilla, kvalitatiivisilla tutkimuksilla,
monimenetelmätutkimuksilla sekä kirjallisuuskatsauksilla ja eräänlaisilla teoreettisilla
katsauksilla, joissa tutkittavaa aihetta analysoidaan olemassa olevaa teoreettista
kirjallisuutta hyödyntäen.
Kirjallisuuskatsaukseen valikoiduissa artikkeleissa esitellyistä tutkimuksista suurin osa
oli kvantitatiivisia tutkimuksia (10 kpl). Kvalitatiivisia tutkimuksia oli viisi (5)
kappaletta, monimenetelmätutkimuksia (kyselyn ja haastattelututkimuksen tai
etnografisen tutkimuksen yhdistelmiä) kaksi (2) kappaletta, kirjallisuuskatsauksia yksi
(1) ja teoreettisia katsauksia kaksi (2) kappaletta. (Taulukko 1.)
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Taulukko 1.: Kuuntelevaa johtamista käsittelevien tutkimusten tutkimusmenetelmät

Kvalitatiivisia tutkimuksia olivat Kinnick & Partonin (2005) tutkimus, jossa selvitettiin
viestintäkompetenssin yhteyttä menestymiseen työssä narratiivisen tutkimuksen
keinoin. Myös Witherspoonin (2014) johtajuuden kehittämistä käsittelevä casetutkimus, Fetzer & Bullin (2012) diskurssianalyysi johtajuudesta poliittisessa puheessa,
sekä Wolvinin (2005) ja Stillion Southard & Wolvinin (2009) case-tutkimukset
kuuntelevasta poliittisesta johtamisesta olivat luonteeltaan laadullisia.
Narratiivista tutkimusta oli käytetty menetelmänä yhdessä tutkimuksessa, samoin kuin
diskurssianalyysiakin. Huomionarvoista on, että aineistossa ei ole ainuttakaan
tutkimusta, jossa menetelmänä olisi ollut ainoastaan haastattelu.
Kyselytutkimuksen ja haastattelun yhdistelmää olivat käyttäneet Aritz & Walker (2014)
johtajuustyylien tutkimuksessaan sekä Padwarthan (2015) PR-johtamisen haasteita
Intiassa kartoittavassa tutkimuksessaan.
Teoreettinen tutkimus oli menetelmänä Manning & Purdyn (2015) kuuntelemista
monikulttuurisella työpaikalla käsittelevässä artikkelissa sekä van Woerkum & Aartsin
(2011) kuuntelemisen tyyliä käsittelevässä artikkelissa.
Kirjallisuuskatsaus oli menetelmänä Flynn & Faulkin (2008) kuuntelemista työpaikalla
käsittelevässä artikkelissa.
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Suurin osa tutkimuksista oli tehty kyselytutkimuksina (10 kpl). Kyselytutkimukset
(Barbuto & Wheeler 2006; Johnston, Reed & Lawrence 2011; Kluger & Zaidel 2013;
Lloyd, Boer & Voepel 2015; Kortesmaa & Isotalus 2015; Linjuan 2014; Madlock 2008;
Roebuck, Bell, Raina & Lee 2015; Welch & Michelson 2013; Xu 2011) olivat laajoja,
ja kaikissa oli mukana vähintään sata tutkimushenkilöä. Maantieteellisesti
kyselytutkimuksiin vastanneista suurin osa sijoittui Yhdysvaltoihin. Tutkimuksissa oli
vastaajia myös Israelista, Saksasta, Intiasta, Malesiasta, Intiasta ja Suomesta.
Kuten taulukossa 2. (s. 27) näkyy, kahdessa laajassa kyselytutkimuksessa (Roebuck,
Bell, Raina & Lee 2015; Welch & Michelson 2013) on jouduttu hylkäämään suuri
määrä vastauksia, toisessa 16% ja toisessa 21,5%.
Taulukossa 2. (s. 27) on kuvattu tutkimusasetelmia, -menetelmiä sekä
tutkimushenkilöiden määriä ja maantieteellisiä sijoittumisia. Yliopistot, joiden piirissä
tutkimukset on tehty sijaitsevat pääasiassa Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa, IsoBritanniassa ja Alankomaissa on kussakin tehty yksi tutkimus ja Saksassa kaksi.
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Taulukko 2: Tutkimusten luokittelu

27

4.2. Kuunteleminen käsitteenä
Kuuntelemisen käsitettä ei määriteltiin tai kuvattiin vain joissakin artikkeleissa.
Kahdestakymmenestä artikkelista vain neljässä käsitettä oli määritelty ja yhdessä
kuuntelemista oli käsitelty lähinnä taitonäkökulmasta. Muissa artikkeleissa käsitettä ei
juuri määritelty. Yhdistävänä tekijänä lähes kaikissa neljässä varsinaisessa
määritelmässä oli se, että kuuntelemisen ihanteena pidettiin tehokasta kuuntelemista.
Flynn & Faulk (2008) kuvailevat Cooperia (1997) lainaten kuuntelemista
monimutkaiseksi ja moniulotteiseksi käyttäytymisen taidoksi (behavioral skill). He
yhtyvät Hirchin (1986) määritelmään: kuunteleminen kattaa kuulemisen ja kognition
sekä sen, että kykenee selektiivisesti tarkastelemaan, tulkitsemaan, ymmärtämään,
merkityksentämään, reagoimaan, muistamaan ja analysoimaan kuulemaansa.
Flynn & Faulk (2008) toteavat määritelmässään, että tehokas kuunteleminen työpaikalla
ei rajoitu vain työntekijöiden kykyihin, vaan myös organisaation muovaamat puitteet
ovat osa sitä.
Barbuto & Wheeler (2006) määrittelevät kuuntelemista johtamisen kontekstissa
näin: ”kuuntelemista voidaan kuvata työntekijöiden mielipiteiden, ideoiden ja
ehdotusten aktiivisena hyväksymisenä. Operationalisoimme kuuntelemisen kyvyksi
kuulla ja arvostaa toisten ideoita”.
Lloyd, Boer & Voepel (2015) näkevät yhteyden tehokkaan kuuntelemisen ja
empaattisen kuuntelemisen välillä. He kuitenkin korostavat, että kuuntelemista on
määritelty hyvin epämääräisesti aiemmissa tutkimuksissa. He näkevät kuuntelemisen
moninaisena ilmiönä, joka on paitsi asenteita ja taitoja myös käyttäytymistä.
Artikkelissa nojataan Rogersin (1975) määritelmään kuuntelemisesta: ”empaattinen
kuunteleminen tarkoittaa arvostavaa ja tuomitsematonta suhtautumista ja vastaamista
yksilölle”.
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Kortesmaa & Isotalus (2015) tukeutuvat artikkelissaan International Listening
Associationin (ILA 1996) määritelmään, jonka mukaan kuunteleminen on prosessi,
jossa vastaanotetaan puhuttuja tai nonverbaalisia viestejä, luodaan niille merkityksiä ja
vastataan niihin. He kuvailevat lisäksi kuuntelemista monimutkaiseksi prosessiksi, joka
vaatii prosessointia lyhytkestoisessa- ja työmuistissa.
Roebuck, Bell, Raina & Lee (2015) käsittelevät kuuntelemista lähinnä taitona ja
määrittelevät erilaisia kuuntelemiskäyttäytymisen malleja, joita ovat: kuunteleminen
huomioimatta (distracted listening), empaattinen kuunteleminen (emphatetic listening),
“tuomitsemiseen” kiirehtiminen (judgement rushing) sekä johtopäätökseen
hyppääminen (conclusion jumping).

4.3 Tutkimusasetelmat
Osassa tutkimuksista kuuntelemisen aspektiin syvennytään perusteellisemmin, kun taas
osassa sitä käsitellään pinnallisemmin ja johtajuus on enemmän keskiössä.
Aineiston artikkeleissa kuuntelemista ja johtajuutta on käsitelty monesta eri
näkökulmasta. Eniten tutkimuksissa käsitellään johtajan kuuntelemista työelämässä.
Itsensä johtamista ja kuuntelemista sekä akateemista johtamista ja kuuntelemista
käsitellään vähän.
Olen luokitellut artikkelit tutkimusasetelmiensa perusteella näin: johtajan
kuunteleminen työelämässä, poliittinen johtajuus ja kuunteleminen, kuuntelemisen tavat
ja tyylit, kulttuuri ja kuunteleminen, akateeminen johtajuus ja kuunteleminen sekä
itsensä johtaminen ja kuunteleminen (katso taulukko 2. sivulla 25).
Johtajan kuuntelemista työelämässä on käsitelty kuudessa aineiston artikkelissa,
poliittista johtamista ja kuuntelemista kolmessa artikkelissa ja kuuntelemisen vertailua
kolmessa artikkelissa. Kuuntelemista ja itsensä johtamista käsitellään yhdessä
artikkelissa, akateemista johtajuutta ja kuuntelemista yhdessä ja kuuntelemista
työpaikalla kolmessa artikkelissa.
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Johtajan kuunteleminen työelämässä
Johtajan kuuntelemista työelämässä tutkitaan eri näkökulmista kuudessa artikkelissa.
Tutkimuksissa selvitetään kuuntelemisen eri aspektien yhteyttä menestymiseen
johtajana, johtamistyylin, viestintäkompetenssin ja työntekijöiden tyytyväisyyden
välistä yhteyttä, johtajan kuuntelemista LMX-teorian viitekehyksessä,
transformationaalista johtajuutta, viestintäkanavia sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä,
johtajuuden kehittämistä valmennuksella sekä palvelevaa johtamista.
Tutkimuksissa käsitellään paljon kuuntelemisen, tai ylipäätään taitavan
viestintäkäyttäytymisen, jonka osana kuunteleminen nähdään, yhteyttä menestymiseen
johtajana (Kluger & Zaidel 2013; Madlock 2008, Lloyd, Boer & Voepel 2015). Johtajan
kuuntelemista työelämässä käsitellään myös palvelevan johtajuuden ulottuvuutena
(Barbuto & Wheeler 2006). Tutkimuksissa paneudutaan myös siihen, millaisia
vaikutuksia johtajan kuuntelemisella on työyhteisölle (Kluger & Zaidel 2013, Linjuan
2014).
Kuuntelevaa johtamista käsitellään myös kehystämisen ja itsereflektion kautta
Witherspoonin (2014) case-tutkimuksessa, jossa analysoidaan johtajille tarkoitettua
valmennusta. Lisäksi tutkimuksen kohteena on suhdeorientoituneen kuuntelemisen ja
faktoihin orientoituneen kuuntelemisen eroja johtamisessa (Kluger & Zaidel 2013).
Kluger & Zaidel (2013) erittelevät tutkimuksessaan myös erilaisia kuuntelemisen
tyylejä ja niiden vaikutusta johtamisen onnistumiseen. Tutkimukseen osallistui usean
israelilaisen organisaation työntekijöitä organisaatioiden eri tasoilta. Tutkimuksen
tavoitteena on ymmärtää kuuntelemista välineenä, jolla voi parantaa työntekijöiden ja
johtajien välisiä suhteita.
Laajahkossa Madlockin (2008) tutkimuksessa tutkitaan johtajan johtamistyylin ja
viestintäkompetenssin, jonka osana kuunteleminen nähdään, yhteyttä työntekijöiden
työ- ja viestintätyytyväisyyteen. Tässä tutkimuksessa on mukana 220 amerikkalaista
työntekijää. Toisessa laajahkossa tutkimuksessa (Lloyd, Boer & Voepel 2015) tutkitaan
johtajan kuuntelemista, erityisesti empaattista kuuntelemista ja kuuntelemisen laatua,
avaintaitona työntekijöiden tehokkaassa johtamisessa LMX-teoriaa peilaten.
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Tutkimushenkilöinä on 250 saksalaista erilaisissa ammatillisissa asemissa toimivaa
henkilöä.
Yhdessä tutkimuksista (Linjuan 2014) tutkitaan kuinka transformationaalinen johtajuus
vaikuttaa organisaation sisäisiin suhteisiin. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten
työntekijät toivoisivat heille viestittävän. Toisessa tutkimuksessa (Barbuto & Wheeler
2006) puolestaan esitellään palvelevaa johtamismallia (servant leadership), jonka
yhdestätoista ulottuvuudesta yksi on kuunteleminen.
Witherspoon (2014) esittelee ”oikean” työelämän valmennusprosessien kautta
artikkelissaan valmentavan lähestymistavan, jonka tarkoitus on auttaa johtajia oppimaan
ja ymmärtämään toimintaansa ja ”kehystämään” tilanteita.
Poliittinen johtajuus ja kuunteleminen
Poliittista johtajuutta ja kuuntelemista tutkitaan kolmessa artikkelissa. Kahdessa niistä
(Wolvin 2005, Southard & Wolvin 2009) keskitytään analysoimaan poliitikoiden
kuuntelemista Yhdysvalloissa eri aikakausina. Yhdessä (Fetzer & Bull 2018)
analysoidaan poliittista johtajuutta poliitikkojen puheiden avulla. Tässä artikkelissa
käsitellään myös kuuntelemista.
Artikkelissa käsitellään onnistunutta poliittisen johtajan kuuntelemista (Wolvin 2005)
sekä epäonnistunutta yritystä yhdistää kuunteleminen ja johtaminen (Southard &
Wolvin 2005).
Poliittista johtamista tutkitaan kahden artikkelin tutkimuksissa case-tutkimuksina.
Toisessa (Wolvin 2005) analysoidaan Hillary Clintonin kuuntelemiskiertuetta ja sen
vaikutuksia Clintonin menestymiseen poliittisena johtajana. Julkista puhumista on
Wolvinin (2015) mukaan tutkittu paljon, mutta julkista kuuntelemista ei. Artikkelissa
keskitytään analysoimaan poliittista johtamista ja vision muodostamista kuuntelemisen
avulla.
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Toisessa artikkelissa Southard & Wolvin (2009) tutkivat presidentti Jimmy Carterin
yritystä muuttaa presidentin ja kansan välistä vuorovaikutusta pyrkimällä johtamaan
kuuntelemalla. Carter loppujen lopuksi epäonnistui pyrkimyksissään ja artikkelissa
analysoidaan myös syitä tähän.
Fetzer & Bull (2012) analysoivat poliittista johtajuutta poliitikkojen puheiden avulla.
Kuunteleminen oli analyysissa yksi hyvän poliittisen johtajuuden tunnusmerkeistä. Sitä
kuvattiin niin, että jos poliitikko onnistuneesti kuuntelee ja toimintansa kautta myös
osoittaa kuunnelleensa äänestäjiään, menestyy hän todennäköisesti paremmin
poliittisella urallaan.
Kuuntelemisen tavat ja tyylit
Kolmessa artikkelissa vertaillaan johtajien kuuntelemista ja pyritään löytämään tai
esitellään parhaita kuuntelemisen tapoja ja tyylejä.
Yhdessä artikkelissa (Van Woerkum & Aarts 2011) eritellään tutkimuskirjallisuuden
pohjalta luotua teoreettista näkemystä johtajien kuuntelemisesta. Kuuntelemisen termin
lisäksi käytetään termiä projective hearing.
Toisessa artikkelissa (Roebuck, Bell, Raina & Lee 2015) vertaillaan hyvän ja huonon
kuuntelemisen eroja monikulttuurisesta näkökulmasta ja pyritään selvittämään, mitä eri
kulttuureissa ajatellaan tehokkaasta ja tehottomasta kuuntelemisesta.
Tutkimushenkilöinä (n=513) tämän artikkelin tutkimuksessa on sekä johtajia että
työntekijöitä USA:sta, Intiasta ja Malesiasta.

Kuuntelemista työpaikoilla tutkitaan myös kolmannessa artikkelissa (Welch &
Michelson 2013), jossa vertaillaan johtajien ja työntekijöiden näkemyksiä
kuuntelemisesta. Laajassa tutkimuksessa (n=500) kartoitetaan johtajien ja
työntekijöiden kuuntelemisprofiileja ja kuuntelemiseen liittyviä tarpeita.
Kuuntelemiskulttuuri
Kuuntelemista, johtamista ja kulttuurieroja tutkitaan kolmessa artikkelissa.
Artikkeleissa (Manning & Purdy 2015, Aritz & Walker 2014) esitellään muun muassa
teoreettisia näkemyksiä ja tutkimustietoa kuuntelemisesta sekä johtamisesta
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monikulttuurisilla työpaikoilla. Lisäksi tutkitaan johtajuustyylejä ja johtajan viestintää
monikulttuurisissa työryhmissä. Yksi tutkituista aspekteista on kuunteleminen.
Yhdessä artikkelissa (Padwarthan 2015) tutkitaan PR-johtajuutta ja siihen liittyviä
haasteita Intiassa. Länsimaalaisissa ja intialaisissa johtajuuskäsityksissä on eroja, joten
tutkimuksessa perehdytään myös intialaisen johtamisen muutokseen globalisaation
vaikutuksesta.
Akateeminen johtajuus ja kuunteleminen
Yhdessä (Xu 2011) artikkelissa tutkitaan kiinalaisten yliopistojen akateemista
johtajuutta ja siihen liittyviä tärkeimpiä piirteitä. Kiinalaista johtajuutta leimaa
artikkelin mukaan kungfutselaisuuteen pohjautuva ajatusmaailma, jonka periaatteet
määrittävät millaista on kiinalaisten työntekijöiden mielestä hyvä johtaminen. Yksi
periaatteista on pyrkimys harmoniaan, joka sisältää ajatuksen johtajan objektiivisesta
kuuntelemisesta ja kyvystä huomioida kuulemansa.
Itsensä johtaminen ja kuunteleminen
Yhdessä tutkimuksessa (Kortesmaa & Isotalus 2015) tutkitaan ammatillista
kuuntelemiskompetenssia ja sen yhteyttä työhyvinvointiin lakialalla. Tässä artikkelissa
käsitellään erityisesti itsensä johtamista, lisäksi lakimiehet nähtiin ryhmänä, joka
kuuntelee ylempiään, vertaisiaan ja alaisiaan. Jotta kuuntelemista ja työhyvinvointia
voitiin tutkia, luotiin termi ”ammattimainen kuuntelemiskompetenssi” (professional
listening competence).
Kuunteleminen työpaikalla
Yhdessä artikkelissa tutkitaan (Flynn & Faulk 2008) kirjallisuuskatsauksen keinoin
kuuntelemista työpaikalla. Teemoina ovat muun muassa kuuntelemisen yhteys johtajan
menestymiseen, kuuntelemisen tyylit, kuuntelemisilmapiiri, sukupuolierot sekä
kuunteleminen monikulttuurisella työpaikalla.
Toisessa artikkelissa (Johnston, Reed & Lawrence 2011) keskitytään tutkimaan
työpaikkojen kuuntelemisilmapiirin ja -ympäristön muodostamaa kokonaisuutta
haastattelemalla useissa vaiheissa opiskelijoita, joilla oli työkokemusta sekä jo
työelämässä olevia ihmisiä.
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Kolmannessa artikkelissa (Kinnick & Parton 2005) analysoidaan menestymiseen ja
kuuntelemiseen liittyviä teemoja, kun arvioidaan The Apprentice -tv-ohjelman
kilpailijoiden viestintäkompetenssin, erityisesti puhumisen ja kuuntelemisen, merkitystä
menestymiseen johtajina ohjelman ensimmäisen kauden 15 jaksossa.

4.4 Kuunteleva johtaminen – tutkimusten tuloksia
Tässä alaluvussa vertailen aineiston artikkeleiden tutkimuksissa tehtyjä löydöksiä ja
havaintoja edellisessä alaluvussa esitellyn teemoituksen mukaisesti, eli
tutkimusasetelman mukaan luokiteltuina. Tämä luokittelu toimii hyvin siksi, että lukuja
voi lukea myös rinnakkain, eli verrata suoraan tutkimusasetelmaa ja tutkimuksissa
tehtyjä löydöksiä. Artikkeleita kirjoittaneiden tutkijoiden löydökset ja havainnot eivät
ole ristiriidassa keskenään, vaan täydentävät toisiaan, sillä artikkeleissa tarkastellaan
kuuntelevan johtamisen ilmiötä hieman eri näkökulmista.
Johtajan kuunteleminen työelämässä
Kluger & Zaidel (2013) toteavat, että kuunteleminen nähdään osana useita johtajuuden
malleja ja teorioita ja sillä voi kuuntelemisen sen laadusta riippuen olla joko positiivisia
tai negatiivisia vaikutuksia siihen, miten alaiset kokevat tulevansa johdetuiksi ja
ajattelevat johtajansa johtamistyylistä.
Kluger & Zaidel (2013) havaitsivat, että sillä, miten työntekijät kokevat johtajan
kuuntelevan, on merkitystä sekä työtyytyväisyyden kannalta että organisaation
menestymisen kannalta. He toteavat, että kuunteleminen ei ole vain kuuntelemista, vaan
se voidaan pilkkoa pienempiin osa-alueisiin. Heidän tutkimuksessaan ilmeni, että
rakentavalla kuuntelemisella (constructive listening), eli avoimella, vuorovaikutteisella
kuuntelemisella on yhteys harkitsevaiseen johtamistyyliin, kun taas tuhovavalla
kuuntelemisella (destructive listening), eli dominoivalla, pakenevalla tai välttävällä
kuuntelemisella harkitsemattomaan johtamistyyliin.
Kluger & Zaidel (2013) tyypittelevät johtajan kuuntelemista myös toisella tavalla,
heidän mukaansa se voi olla asiakeskeistä tai ihmiskeskeistä. He havaitsivat, että
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asiakeskeistä kuuntelemista pidetään yleensä vuorovaikutustilanteena etäisempänä
ja ”kylmempänä” kun taas ihmiskeskeistä ”lämpimämpänä”, nämä eivät kuitenkaan
heidän mukaansa ole suoraan yhteydessä rakentavaan tai tuhoavaan kuuntelemiseen.
Hyvät johtaja-alaissuhteet ovat Lloyd, Boer & Voepelin (2015) mukaan riippuvaisia
kuuntelemisesta ja hedelmällisestä vuorovaikutuksesta. He havaitsivat, että
kuuntelemisen laadulla on merkitystä myös työtyytyväisyyden kannalta ja se korreloi
johtajan ja työntekijän vuorovaikutussuhteen vaihdannan laadun kanssa (LMX
relationship), tällä he toteavat olevan yhteyden organisaation menestykseen. Heidän
päätelmänsä on, että kuulluksi tulemisen tunne lisää tyytyväisyyttä johtamiseen ja myös
yleisesti työhyvinvointia.
Linjuan (2014) toteaa artikkelissaan, että hänen tutkimuksensa perusteella
kuunteleminen nähdään osana hyvää johtamista. Tehokkaalla kuuntelemisella
tarkoitetaan hänen mukaansa sitä, että johtaja ottaa alaistensa mielipiteet huomioon,
välittää heidän tarpeistaan ja vastaa niihin. Linjuan (2014) esittää kuuntelemisen
tärkeänä osana myös transformationaalista, luonteeltaan symmetristä johtajuutta, jonka
nähdään lisäävän työtyytyväisyyttä, koska alaiset tuntevat, että heistä huolehditaan ja
valtasuhde johtajan kanssa on tasapainoinen.
Madlock (2008) selvitti tutkimuksessaan johtamistyylin, viestintäkompetenssin ja
työntekijöiden tyytyväisyyden välistä yhteyttä. Hän havaitsi, että johtajan
viestintäkompetenssi on yksi suurimmista työntekijän työ- ja viestintätyytyväisyyteen
vaikuttavista tekijöistä. Hänen havaintonsa mukaan on myös niin, että jotta johtajia
pidettäisiin kompetentteina viestijöinä, heidän täytyy aktiivisesti kuunnella toisten
ihmisten näkökulmia ja viestiä itse selkeästi.
Kuunteleminen on Barbuto & Wheelerin (2006) mukaan yksi palvelevan johtamisen
yhdestätoista aspektista. Ha havaitsivat, että empatian ohella kuuntelemista pidetään
tärkeimpänä palvelevan johtajan taitona. He toteavat myös, että kuunteleminen voidaan
nähdä johtajuudessa toisten ideoiden kuuntelemisena ja arvostamisena.
Kluger & Zaidel (2013) tutkivat kuuntelemisen eri aspektien yhteyttä menestymiseen
johtajana. He havaitsivat, että ihmiset, joita muut pitävät ryhmäviestintätilanteissa
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hyvinä kuuntelijoina, ovat todennäköisesti muiden mielestä myös sellaisia, että he
omaavat haluttavia johtajan ominaisuuksia. Haluttavia johtajan ominaisuuksia on
Klugerin & Zaidelin (2013) mukaan muun muassa näillä johtajatyypeillä: nousevat
johtajat (emerging leaders), transformationaaliset johtajat (transformational leaders),
tehokkaat johtajat (effective leaders) ja huomaavaiset johtajat (considerate leaders).
Kluger & Zaidel (2013) havaitsivat, että kuuntelemisella ei kuitenkaan nähdä olevan
yhteyttä kaikkiin johtamisen osa-alueisiin, kuten järjestyksen luomiseen ja ylläpitoon.
He toteavat myös, että kuunteleminen on voimakkaasti sidoksissa johtajuuteen, mutta ei
sen kaikkiin aspekteihin. Toisaalta he toteavat, että useimmat johtavat johtamisen
teoriat eivät mainitse kuuntelemista, tai pidä sitä keskeisenä osana johtajuutta (Kluger &
Zaidel 2013).
Poliittinen johtajuus ja kuunteleminen
2000-luvulla kuuntelemisesta on tullut tutkimusten mukaan poliitikon menestymisen
kannalta yhä tärkeämpää (Wolvin 2005). Artikkeleissa (Fetzer & Bull 2012; Stillion
Southard & Wolvin 2009; Wolvin 2005) kuuntelemiseen ei kuitenkaan menty kovin
syvällisesti, vaan kuuntelemista käsiteltiin lähinnä vaikutuskeinona.
Fetzer & Bull (2012) toteavat, että kuunteleminenkin on osa poliittista puhetta ja
johtajuutta. Poliittinen johtaja voi heidän havaintojensa mukaan ilmentää kuuntelevaa
johtajuutta julkisissa puheissaan ja saavuttaa sitä kautta luottamusta äänestäjien ja
puoluetoverien keskuudessa. He kuitenkin toteavat, että poliittisen johtajan täytyy olla
varovainen, ettei lupaus kuuntelemisesta kuulosta ironiselta, sillä poliitikon tulee
oikeasti kuunnella. (Fetzer & Bull 2012.)
Kuuntelemalla voi Wolvinin (2005) havaintojen mukaan saavuttaa poliittisena johtajana
enemmän kuin puhumalla, varsinkin jos tavoitteena on saavuttaa lisää kannatusta
esimerkiksi uusilla alueilla. Wolvin (2005) havaitsi, että kuuntelevan johtajan imago
vaikuttaa positiivisesti menestymiseen politiikassa ja yhteys kuuntelemisen ja julkisena
johtajana menestymisen välillä on tunnustettu. Poliittisenkin johtajuuden tutkimuksessa
kuunteleminen yhdistetään hänen mukaansa tavoiteltavaan, transformationaaliseen
johtajuuteen.
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Southard & Wolvin (2009) havaitsivat, ettei kuitenkaan riitä, että pyrkii kuuntelemaan
ja johtamaan, vaan näiden kahden tulee tapahtua ”symbioosissa”. Kuuntelemisella tulee
heidän havaintojensa mukaan olla vaikutusta johtajuuteen, sillä siitä ei ole hyötyä, jos
sitä tehdään vain aluksi ja unohdetaan sen jälkeen kuunnella. He toteavat tutkimuksensa
perusteella, että kuuntelemisen prosessin tulee olla dynaaminen ja eteenpäin menevä,
jotta siitä on hyötyä poliittisessa johtamisessa.
Wolvin (2005) esittää case-tutkimuksessaan kuuntelemisen vaiheittaisen mallin, jota
poliittiset johtajat ovat soveltaneet menestyksekkäästi. Mallin vaiheet ovat:
1. Kuuntele sidosryhmiä
2. Artikuloi visio
3. Jalosta visiota
4. Kuuntele sidosryhmiä
5. Muotoile visiota
6. Kuuntele sidosryhmiä

Kuuntelemisen tavat ja tyylit
Roebuck, Bell, Raina & Lee (2015) havaitsivat, että kuuntelemisen taidoissa ja
ylipäätään siinä, mitä pidetään ihanteena, on eroja eri kulttuureissa. Heidän
havaintojensa mukaan kaikki johtajat eivät pidä kuuntelemista tärkeänä, kun taas
työntekijät kokevat kuulluksi tulemisen tärkeäksi. Kuuntelevat johtajat hyödyttävät
työntekijöiden lisäksi myös kaikkia muita sidosryhmiä. He havaitsivat, että
organisaatioiden hierarkioiden madaltuessa johtajien roolit keskittyvät enemmän
valmentamiseen ja yhteistyöhön, siis aktiviteetteihin, joissa kuunteleminen on erittäin
tärkeää.
Welch & Michelsonin (2013) tutkimuksessa ilmeni sekä kollegoiden että alaisten
arvostavan terapeuttista ja osallistuvaa kuuntelemista. He havaitsivat, että
naisjohtajat ”käyttävät” miesjohtajia enemmän terapeuttista kuuntelemista
johtamisessaan. Van Woerkum & Aarts (2011) puolestaan havaitsivat, että myös
erilaisia nonverbaalisia signaaleja on tärkeää kuunnella aktiivisesti. Siinä, millaisen
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kuuntelemisen johtajat kokevat hyödylliseksi on havaittavissa kuitenkin Welch &
Michelsonin (2013) mukaan sukupuolieroja.
Johtajat pitävät Welch & Michelsonin (2013) havaintojen mukaan kriittistä
kuuntelemista tärkeämpänä kuin työntekijät. Johtajat ovat heidän havaintojensa mukaan
myös alaisiaan kompetentimpia kuuntelijoita, sillä he käyttävät erilaisia
kuuntelemisen ”alalajeja” tilanteiden mukaan.
Johtajien välittömillä reaktioilla on Van Woerkun & Aartsin (2011) mukaan
kuuntelemistilanteissa on väliä, sillä päivittäiset kuuntelemistilanteet ovat osa
johtamista. Heidän mukaansa johtajat, jotka ovat hyviä kuuntelijoita, pystyvät
ohjaamaan organisaatioitaan kohti tulevaisuutta paremmin.
Kuuntelemiskulttuuri
Artikkeleissa (Aritz & Walker 2011; Manning & Purdy 2015; Patwardhan, 2015) nousi
esille se, että kulttuuritausta vaikuttaa siihen, millaista kuuntelemista toivotaan ja miten
itse kuunnellaan.
Kuunteleminen on Manning & Purdyn mukaan erilaista eri kulttuureissa. Yksi
kuuntelemisen aspekti ovat odotukset ja kulttuurimme ohjaa meidät kuuntelemaan
tiettyjä odotettuja merkityksiä. (Manning & Purdy 2015)
Manningin & Purdyn (2015) artikkelissa esille nostettuja hyväksi havaittuja
kuuntelemiseen liittyviä toimintatapoja ovat: omien kulttuurillisten ja yksilöllisten
arvojen kuuntelu, toisten kulttuurillisten ja yksilöllisten arvojen kuuntelu, toisten
kulttuurien normeista oppiminen sekä avoin mieli kuuntelemistilanteessa.
Aritz & Walker (2011) havaitsivat, että eri kulttuuritaustoista tulevat työntekijät
saattavat myös arvostaa erilaisia johtamistyylejä. Havaintojensa perusteella he toteavat,
että kuunteleminen ja dialoginen johtaminen mahdollistavat paremman yhteisen
päätöksenteon.
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Padwarthan (2015) myös nostaa artikkelissaan esiin havainnon, jonka mukaan
globaalissa ympäristössä toimivat PR-ammattilaiset pitävät kuuntelemista yhtenä
tulevaisuuden avaintaidoista, vaikkakin sitä pidetään ”pehmeänä” taitona.
Akateeminen johtajuus ja kuunteleminen
Xu (2011) toteaa, että kuunteleminen on yksi kiinalaiseen, kungfutselaisuudesta malleja
hakevaan johtamiseen liitetyistä ihanteista. Hänen havaintojensa mukaan kuuntelemisen
sisältävä vuorovaikutus (communicating/relating) on edelleen tärkeä osa kiinalaista
johtajuutta ja sitä, miten kompetenttina työntekijät pitävät johtajaansa.
Itsensä johtaminen ja kuunteleminen
Dialogista kuuntelemista pidettiin Ala-Kortesmaan & Isotaluksen (2015) artikkelissa
osana lakimiesten ammatillista kuuntelemiskompetenssia. Heidän havaintojensa
mukaan lähestyttäessä kuuntelemistilanteita dialogisesti, asenteet ovat suoria, eikä
manipulatiivisia aikeita ole, mutta stressi tai aikarajoitukset voivat kuitenkin haitata
dialogista kuuntelemista.
Ala-Kortesmaa & Isotalus (2015) havaitsivat, että kuuntelemiskompetenssia
hyödynnetään vuorovaikutuksen parantamisessa, mikä puolestaan vähentää työssä
turhautumista ja lisää siten työhyvinvointia ja hallinnan tunnetta. Heidän mukaansa
ammattimaisella kuuntelemiskompetenssilla on siis vaikutusta subjektiiviseen
kokemukseen työhyvinvoinnista. He havaitsivat myös, että ammattimainen
kuuntelemiskompetenssi vaikuttaa myös ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Ala-Kortesmaa & Isotalus (2015) toteavat, että heidän tutkimukseensa osallistuneet
pitivät sitä, että ovat hyviä kuuntelijoita tärkeänä.
Kuunteleminen työpaikalla
Artikkeleissa (Flynn & Faulk 2008; Jonston, Reed & Lawrence 2011; Kinnick & Parton
2005) nousi esille, että kuuntelemisella on yhteys positiiviseen urakehitykseen.
Lisäkoulutusta kuuntelemiseen kuitenkin kaivataan työpaikoilla. Myös
kuuntelemiskulttuurin laadulla on väliä työhyvinvoinnin kannalta.
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Flynn& Faulkin (2008) mukaan heidän kirjallisuuskatsauksessaan ilmeni, että
Yhdysvalloissa MBA-koulutuksesta valmistuvilla on vakavia puutteita viestintä-,
johtajuus- ja interpersonaalisissa taidoissaan. Flynn & Faulkin (2008) mukaan yksi syy
tähän voi olla, että kuuntelemista ei nähdä ”kovana” työelämätaitona.
Flynn & Faulk (2008) toteavat myös useimpien johtajien ajattelevan, että kuuntelemista
ei kouluteta heille tarpeeksi, vaikka se on menestymisen kannalta erittäin tärkeä taito.
Kuuntelemisen prosessia tulisi Flynn & Faulkin (2008) mielestä myös tutkia enemmän,
sillä tehokkaasta kuuntelemisesta työpaikalla on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta.
Flynn & Faulkin (2008) mukaan on havaittavissa, että kun työntekijät siirtyvät
organisaatiotasoilla ylöspäin, he nojaavat enemmän kuuntelemiseen toimiakseen
tehokkaasti. Ylemmät johtajat harjoittavatkin heidän mukaansa kuuntelemista enemmän
kuin keskijohto ja myös näkevät sen tärkeämpänä. Johtajan kuuntelemisella ja
positiivisella urakehityksellä on myös nähtävissä korrelaatiota (Flynn & Faulk 2008).
Myös Johnston, Reed & Lawrence (2011) esittävät havaintojensa perusteella, että
johtajien kuuntelemisen tehokkuus on keskeinen osa heidän viestintänsä tehokkuutta.
Taitavan kuuntelemisen kulttuuri voi heidän havaintojensa mukaan johtaa parempaan
työyhteisöön sitoutumiseen. Johnston, Reed & Lawrence (2011) havaitsivat, että
luomalla ja tukemalla taitavan kuuntelemien kulttuuria, johto voi rakentaa hyvän pohjan
ideoiden jakamiselle. Tehokkaan ja taitavan kuuntelemisen ympäristö voi heidän
havaintojensa mukaan auttaa tarttumaan tilaisuuksiin, välttämään väärinymmärryksiä ja
parantamaan päätöksentekoa, sillä ongelmat havaitaan ajoissa.
Havaintonaan Johnston, Reed & Lawrence (2011) esittävät myös, että positiivisella
kuuntelemisen kulttuurilla voi olla myös taloudellisesti toivottavia vaikutuksia.
Kinnick & Parton (2005) nostavat artikkelissaan esiin havaintoinaan, että johtajuutta
kritisoidessa sekä miehet että naiset saivat palautetta huonosta kuuntelemisesta. Alaiset
tai työntekijät siis havaintojen mukaan odottavat, että heidät otetaan mukaan
esimerkiksi päätöksentekoon kuuntelemalla. Huonona johtajuutena pidettiin Kinnick &
Partonin (2005) havaintojen mukaan sitä, että johtaja teki päätökset itsenäisesti
kuuntelematta muita. Myös delegointi ensin kuuntelematta nähtiin virheenä.
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Artikkelissaan he esittävät, että viestintätaidot, joihin kuunteleminen luetaan mukaan
ovat avainasemassa johtajana menestymisessä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI
5.1 Työprosessin arviointi
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tehdä yhteenvetoa ja arvioida
kuuntelevasta johtamisesta aikavälillä 2005–2016 tehtyä tutkimusta. Tavoitteena oli
selvittää, miten kuuntelemisen käsitettä on tutkimuksissa määritelty tai kuvattu,
millaiset ovat olleet tutkimusasetelmat, miten kuuntelemista johtamisen kontekstissa on
tutkittu ja millaisia havaintoja tutkimusten perusteella on tehty.
Tutkielmaprosessini oli tarkka ja noudatti kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Pyrin
ottamaan mukaan kaikki tutkimusaiheen kannalta relevantit artikkelit, mutta on
kuitenkin mahdollista, että katsauksen ulkopuolelle jäi myös relevantteja tutkimuksia.
Kielirajauksena tässä tutkielmassa oli englannin kieli, joten muilla kielillä tehtyjä
tutkimuksia saattoi tästä syystä rajautua tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka ne muuten
olisivatkin olleet relevantteja. Myös pelkästään sähköiseen aineistoon keskittyminen
saattoi rajata kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle rajaukseen muuten sopivia ja
relevantteja tutkimuksia. Tätä kirjallisuuskatsausta ei siis voida pitää kaikenkattavana
läpileikkauksena kuuntelevan johtamisen tutkimukseen kymmenen vuoden ajalta.
Menetelmänä kirjallisuuskatsaus toimi hyvin, sillä tutkielman lopputuloksena syntyi
kuvaa siitä, mitä on tutkittu ja millaisia löydöksiä on tutkimuksissa tehty. Toki
kirjallisuuskatsauksen puutteet ja mahdollisesti sen ulkopuolelle jäänyt relevantti
tutkimustieto huomioon ottaen katsaus ei kuvaa kaikkea tutkimusta, mutta antaa kuvaa
siitä millaista tutkimusta ja tutkimukseen liittyviä havaintoja on tehty.
Hakusanoja- ja lausekkeita oli haun alkuvaiheessa melko runsaasti. Ongelmana
kuitenkin oli, että kuuntelemista ei välttämättä kuvata kuuntelemisen käsitteen kautta,
joten oli perusteltua tehdä aluksi hakuja laajalla valikoimalla hakusanoja ja lausekkeita.
Vaikkakin erilaisia hakusanoja ja -lausekkeita oli käytössä laajasti ja tein hakuja useista
tietokannoista, on vaikea tietää, mitä lopulta jäi haun ulkopuolelle.
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Lopulta relevanteimmat tutkimukset löytyivät johtamisen ja kuuntelemisen termien
yhdistelmillä. Voi kuitenkin olla, että jollain muulla termillä tai yhdistelmällä olisi
löytynyt lisää relevantteja tutkimuksia. Ylipäätään voidaan pohtia, onko kuuntelemisen
käsitettä käyttämällä, sen monitulkintaisuuden vuoksi mahdollista löytää kattavasti
kuuntelevan johtamisen tutkimusta. Esimerkiksi vuorovaikutusosaamisen käsite olisi
voinut tuottaa relevantteja hakutuloksia, sillä kuunteleminen kuitenkin on tärkeä osa
vuorovaikutusta, mutta sitä ei aina eritellä omaksi käsitteekseen.
Tietokantavalinnat olivat toimivia, sillä relevanttia tutkimusta kuuntelevasta
johtamisesta löytyi. Tässäkin voidaan kuitenkin pohtia, että olisi saattanut olla muitakin
tietokantoja, esimerkiksi JYKDOK-järjestelmän kautta saavuttamattomissa, joissa olisi
voinut olla relevanttia tutkimustietoa kuuntelevasta johtamisesta.
Tämä kirjallisuuskatsaus ei ollut systemaattinen, vaan aineiston valinnassa painotin
relevanttiutta, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että vaikkakin aineiston valintaa ohjasivat
katsausta ohjaavat kysymykset, olivat valinnat relevanttiudesta minun, eli tutkijan
tekemiä. Joku toinen saattaisi samaa menetelmää ja hakusanoja sekä -lausekkeita
käyttäen saada kokoon erilaisen aineiston. Kirjallisuuskatsausta tehdessä tulikin
kriittisesti pohtia prosessin järjestelmällisyyttä ja toistettavuutta ja pyrkiä raportoimaan
vaiheet selkeästi.

5.2 Pohdinta ja johtopäätökset
Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrin selvittämään, miten kuuntelemisen käsitettä on
määritetty, kuvattu tai selitetty kirjallisuudessa, miten kuuntelemista johtamisessa on
tutkittu, millaisia tutkimusasetelmat ovat olleet, millä menetelmillä kuuntelemista
johtamisen kontekstissa on tutkittu ja millaisia löydöksiä tutkimuksissa on tehty.
Kuuntelemisen käsitettä oli jollain tavalla määritelty tai kuvattu vain neljässä
artikkelissa kahdestakymmenestä. Voidaankin pohtia, onko joku muu käsite, kuten jo
aiemmin mainitsemani vuorovaikutuksen käsite kuitenkin kuvaavampi, kun käsitellään
kuuntelevaa johtamista. Kuunteleminen on kuitenkin osa vuorovaikutusta.
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Kuuntelemisen käsitteen ongelmana on myös se, että se on hyvin monitulkintainen ja
arkikielessäkin käytettävänä käsitteenä saattaa aiheuttaa sekaannusta.
Kirjallisuuskatsauksen artikkeleissa kuuntelevaa johtamista oli tutkittu luokitteluni
mukaan näissä asetelmissa: johtajan kuunteleminen työelämässä, poliittinen johtajuus ja
kuunteleminen, kuuntelemisen tavat ja tyylit, kulttuuri ja kuunteleminen, akateeminen
johtajuus ja kuunteleminen sekä itsensä johtaminen ja kuunteleminen. Sinänsä tutkimus
oli monipuolista, artikkeleissa selvitettiin muun muassa johtajan kuuntelemisen yhteyttä
menestymiseen työelämässä sekä alaisten työtyytyväisyyteen. Näissä artikkeleissa ei
kuitenkaan tutkittu johtajan käsityksiä omasta kuuntelemisestaan, mikä olisi ollut
kiinnostavaa.
Kuuntelevaa johtamista oli tutkittu monipuolisesti eri menetelmillä, mutta
haastattelututkimusta ei ollut käytetty lainkaan tutkimusmenetelmänä
kirjallisuuskatsaukseen valikoituneissa artikkeleissa. Tämä on hieman erikoista, koska
haastattelututkimuksella voisi saada monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Toki
kyselytutkimusten ja teoreettisten tutkimusten julkaiseminen kertoo myös siitä, että
aiheesta ei ehkä vielä tiedetä tarpeeksi haastattelututkimuksen tarkoituksenmukaista
kysymyksenasettelua ajatellen.
Artikkeleiden tutkimuksissa havaittiin, että johtajan kuuntelemisella selkeästi on yhteys
moniin työelämän ilmiöihin ja kuuntelemalla johtaja voi parantaa esimerkiksi alaistensa
työtyytyväisyyttä ja myös menestyä johtajana paremmin työelämässä. Kuunteleminen
nähtiin johtaja-alaissuhteen hedelmällisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeäksi.
Kirjallisuuskatsauksessa kuitenkin nousi esille se, että kuuntelevasta johtamisesta ja sen
eri aspekteista tarvitaan vielä lisää tutkimusta.
Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella kuuntelevan johtamisen tutkimus on melko
hajanaista. Relevanttien tutkimusten löytäminen aiheesta osoittautui melko haastavaksi,
sillä monissa tutkimuksissa kuuntelemista sivuttiin vain pinnallisesti.
Lopulliseen aineistoon valikoidut artikkelit eivät keskustelleet keskenään lukuun
ottamatta samojen tutkijoiden artikkeleita. Tällä tarkoitan sitä, että artikkeleissa ei
viitattu toisiinsa, mikä on kiinnostava havainto. Useissa artikkeleissa kuitenkin sivuttiin
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samoja teemoja ja kymmenen vuoden aikarajauksen perusteella olisi voinut olettaa, että
tutkimuksissa viitattaisiin aiempiin saman aihepiirin tutkimuksiin.
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, mitä jostakin aihepiiristä
olemassa olevan tutkimuksen perusteella tiedetään. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esiin
nostamiani havaintoja voidaan soveltaa suunniteltaessa esimerkiksi jatkotutkimuksia
tästä tutkimusaiheesta.
Tämä kirjallisuuskatsaus tuo myös näkökulmia johtamisen kehittämiseen, sillä
valikoiduista kahdestakymmenestä artikkelista ilmeni, että kuunteleminen on johtajan
menestymisen kannalta tärkeää. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui monipuolinen ja
kansainvälinen kattaus artikkeleita, joten havaintojen soveltaminen ei ole
aluesidonnaista.
Kuunteleminen on tärkeä osa vuorovaikutusta ja periaatteessa tämän
kirjallisuuskatsauksen havainnot ovat sovellettavissa mihin tahansa työelämän
organisaatioon. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi johtajien vuorovaikutuskoulutuksen
suunnittelussa sekä koko työyhteisön kuuntelemiskulttuurin parantamisessa. Alaluvussa
4.4 olen esitellyt artikkeleiden tutkimusten perusteella tehtyjä havaintoja. Tutkimuksissa
ilmeni esimerkiksi, millainen kuunteleminen on tehokasta ja parantaa alaisten
hyvinvointia, miten kuunteleminen voi lisätä menestystä työelämässä ja millaiset
kuuntelemisen tavat ovat hedelmällisiä johtaja-alaisvuorovaikutussuhteen kannalta. Tätä
tutkimustietoa hyödyntämällä johtamistyötä tekevät voivat esimerkiksi parantaa omaa
kuuntelemistaan ja reflektoida löydöksiä ja havaintoja suhteessa omaan tapaansa olla
vuorovaikutuksessa.
Tässä kirjallisuuskatsauksessa olen luonut yhteenvetoa siitä, miten kuuntelevaa
johtamista on tutkittu ja millaisia havaintoja aiheeseen liittyen on tehty. Tämä tutkielma
toimiikin hyvin katsauksena kuuntelevan johtamisen tutkimukseen kaksituhattaluvun
alkupuolelta aina 2010-luvun puoliväliin. Yksi tärkeä havainto oli se, että tutkimus on
hajanaista. Tarvetta jatkotutkimukselle siis on. Aihepiiristä olisi hyvä tehdä lisää
teoreettista tutkimusta, sillä sekin oli kovin hajanaista. Lisäksi empiirisestä
tutkimuksesta, erityisesti nyt puuttuneista haastattelututkimuksista, voisi olla hyötyä
aihepiirin tutkimuksessa.
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