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1 JOHDANTO 

Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti erilaisia kriisitilanteita. Kriisitilanteet voivat olla 

organisaation sisäisiä, ulkoisia, yhteiskunnallisia tai globaaleja, kuten tämänhetkinen 

COVID-19-pandemia, joka heijastuu liki kaikkiin organisaatioihin jollain tavalla. Ilmiönä 

kriisiviestintä on aina ollut ja tulee olemaan organisaatioille ajankohtainen, mutta etenkin nyt 

globaalin kriisitilanteen aikana organisaatioiden kriisiviestinnän merkitys on poikkeuksellisen 

korostunut. Tehokkaalla ja toimivalla kriisiviestinnällä voidaan parhaassa tapauksessa 

pelastaa yksilöiden työpaikkoja, ehkäistä organisaatiota kohtaavia kriisitilanteita ja 

yhteiskunnallisesti edistää kestävää taloutta. Kriisiviestintä ja sen kehittäminen ei edistä näin 

ollen vain organisaation etua, vaan kestävällä kriisiviestinnällä on laajoja yhteiskunnallisia 

vaikutuksia. 

 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan työnäytetyyppisenä opinnäytetyönä. Opinnäytetyön yleisenä 

tavoitteena on tarkastella työelämän vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen 

teoreettisia lähtökohtia keskijohdon ja kriisiviestinnän kontekstissa. Työnäytteen tarkempana 

tavoitteena on suunnitella ja tuottaa keskijohdolle tarkoitettu itseopiskelumateriaali 

kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi. Henkilökohtaisena 

tavoitteenani on syventää asiantuntijuutta kriisiviestinnän ja vuorovaikutusosaamisen 

kehittämisestä sekä toimivan itseopiskelumateriaalin suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Tarkemmin opinnäytetyön tavoitteita ja rakennetta avataan luvussa 2. 

 

Kriisille ei ole selkeää kansainvälistä määritelmää, vaan kriisin määritelmiä löytyy useita. 

Fearn-Banks (1996, 1) määrittelee kriisin merkittäväksi esiintymäksi, joka potentiaalisesti 

johtaa negatiiviseen tulokseen vaikuttaen organisaatioon, yritykseen tai alaan. Määritelmän 
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mukaan kriisi häiritsee normaalia liiketoimintaa ja voi joskus uhata jopa organisaation 

olemassaoloa. Jotkin näkökulmat katsovat kriisin olevan muutakin kuin vain huono asia. 

Esimerkiksi Friedman (2002, 5) ja Fink (1986, 15) kuvaavat kriisiä käänteentekeväksi 

hetkeksi, joka voi osoittautua myös hyväksi. Pedrazan (2010, 2) mukaan siihen, kuinka 

kriisitilanne organisaatiossa ilmenee, vaikuttaa organisaation kriisinhallinnan onnistuminen 

eli se, kuinka organisaatiossa pystytään estämään tai vähentämään vahinkoja, joita 

mahdollinen kriisitilanne voi liiketoiminnalle tai organisaation sidosryhmille, kuten 

henkilöstölle aiheuttaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä organisaation kriisitilanteita tarkastellaan kriisiviestinnän 

näkökulmasta, keskittyen etenkin keskijohdon ja alaisten väliseen vuorovaikutukseen. Työssä 

tarkastellaan organisaation kriisitilanteita keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkityksen 

näkökulmasta. Keskijohdolla tarkoitan henkilöitä, jotka toimivat esihenkilönä alaisilleen ja 

vastaavat omasta toiminnastaan ylemmälle johdolle, kuten hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

 

Organisaation sisäisessä kriisiviestinnässä keskijohdolla on merkittävä rooli. Tässä 

opinnäytetyössä tarkastelen kriisiviestintää etenkin Coombs & Holladayn (2010, 20) 

määritelmän mukaisesti, jossa kriisiviestintä voidaan nähdä prosessina, joka on alkanut jo 

ennen kriisitilanteen syntyä ja sisältävän sen tiedon keräämisen, prosessoinnin sekä 

jakamisen, jota kriisitilanteeseen vastaaminen vaatii.  

 

Organisaation kriisitilanne edellyttää keskijohdolta tarkoituksenmukaista, tehokasta ja oikea-

aikaista kriisiviestintää. Kriisitilanteissa keskijohtoon kohdistuu usein paine monelta taholta, 

kun ylempi johto kertoo mitä työntekijöille saa ja ei saa kertoa ja samalla työntekijät 

odottavat esihenkilöltään avoimuutta ja rehellisyyttä. Näiden odotusten ja vaatimusten 

käsittely vaatii keskijohdolta erityistä vuorovaikutusosaamista, kuten taitoa ymmärtää ne 

viestintä- ja vuorovaikutustehtävät ja vastuut, jota kriisitilanne heiltä vaatii. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa koko organisaation toimintaan jo ennen 

akuutin kriisitilanteen ilmenemistä, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen. Se, 

kuinka keskijohto organisaation kriisitilanteessa viestii ja kuinka keskijohto kykenee 

vastaamaan alaisten kriisitilanteessa ilmenneisiin tarpeisiin, vaikuttaa suuresti koko 

organisaation vuorovaikutusilmapiiriin ja keskijohdon ja alaisten vuorovaikutussuhteisiin. 
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Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkittävyyden vuoksi organisaatiolle on hyödyllistä 

kannustaa ja kiinnittää huomiota keskijohdon kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen. Tässä opinnäytetyössä suunnittelin organisaatioille 

itseopiskelumateriaalin, jonka avulla he voivat kannustaa keskijohtoa kehittämään omaa 

kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamistaan. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA RAKENNE 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella työelämän vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja 

kehittämisen teoreettisia lähtökohtia keskijohdon sekä kriisiviestinnän kontekstissa. 

Henkilökohtaisena tavoitteenani on syventää omaa asiantuntijuutta kriisiviestinnän ja 

vuorovaikutusosaamisen kehittämisestä sekä toimivan itseopiskelumateriaalin suunnittelusta 

ja tuottamisesta. Työnäytteen tavoitteena on suunnitella ja tuottaa keskijohdolle tarkoitettu 

itseopiskelumateriaali kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan työnäytetyyppisenä opinnäytetyönä, joka koostuu kahdesta 

itseopiskelumateriaalia taustoittavasta essseetyyppisestä kirjoitelmasta, suunnitellusta 

itseopiskelumateriaalista ja opinnäytetyön arvioinnista. 

 

Ensimmäisessä esseetyyppisessä kirjoitelmassa (luku 3.1.) tarkastellaan keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen ominaispiirteitä, haasteita ja merkitystä organisaatiossa sekä 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen koulutusta. Kirjoitelman tavoitteena on kuvata, mitä 

tiedetään keskijohdon vuorovaikutusosaamisen ominaispiirteistä ja haasteista sekä 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkityksestä organisaatiossa. Lisäksi pohditaan, 

kuinka keskijohdon vuorovaikutusosaamista voidaan kehittää. 

 

Toisessa esseetyyppisessä kirjoitelmassa (luku 3.2.) tarkastellaan keskijohdon 

vuorovaikutustehtäviä ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä organisaation kriisitilanteessa. 

Kirjoitelman tavoitteena on kuvata, mitä tiedetään keskijohdon vuorovaikutusosaamisen 

merkityksestä organisaation kriisitilanteessa ja millaisia vuorovaikutustehtäviä keskijohdolla 

on ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana sekä akuutin kriisitilanteen jälkeen. Lisäksi 

kuvataan millaisia viestintähaasteita ja -vastuita keskijohdolla kriisitilanteessa on. 

 

Seuraavaksi opinnäytetyössä esitellään työnäytteenä suunniteltu itseopiskelumateriaali (luku 

4), jonka yleisenä tavoitteena on lisätä keskijohdon tietoa ja ymmärrystä kriisitilanteeseen 

liittyvästä vuorovaikutusosaamisesta. Yleisen tavoitteen lisäksi itseopiskelumateriaalilla on 

kolme tarkempaa päätavoitetta, jotka tukevat yleisen tavoitteen saavuttamista (luku 4.2.) 

Luvussa 4. esitellään itseopiskelumateriaalin lähtökohdat sekä itseopiskelumateriaalin 
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rakenne ja sisältö. Luku 4.4. sisältää suunnitellun itseopiskelumateriaalin, joka on jaettu 

kolmeen osakokonaisuuteen: 

1. Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

2. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkitys kriisiviestinnässä 

3. Mikä avuksi kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi? 

 
Jokaiselle osakokonaisuudelle on asetettu omat osaamistavoitteet, jotka löytyvät luvusta 4.3. 

 

Luvussa 5. arvioidaan, kuinka opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin ja esitellään 

kehitysehdotuksia itseopiskelumateriaalille tulevaisuuden jatkokehitystä ja käyttöönottoa 

varten. 
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3 TAUSTOITTAVAT ESSSEETYYPPISET KIRJOITELMAT 

3.1 Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen ja sen merkitys organisaatiossa 

Johdanto 

Tämän esseetyyppisen kirjoitelman tavoitteena on kuvata, mitä tiedetään keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen ominaispiirteistä ja haasteista sekä keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen merkityksestä organisaatiossa. Lisäksi pohditaan, kuinka 

keskijohdon vuorovaikutusosaamista voidaan kehittää. 

 

Työelämän jatkuva kehittyminen sekä organisaatioiden ja niiden rakenteiden muutokset 

asettavat johtajien vuorovaikutusosaamiselle uudenlaisia vaatimuksia ja johtajilta 

edellytetään yhä monipuolisempaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista (Mumford, Campion 

& Morgeson 2007, 155–156). Yhteiskunnan hektisyys vaatii johtajalta jatkuvaa oman 

vuorovaikutusosaamisen itsereflektointia, työkalujen sekä toimintatapojen arviointia ja niiden 

yhdistämistä työyhteisön kulttuuriin, sillä kuten Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 182) 

toteaa, myös johtajan vuorovaikutusosaamisen ilmiö muuttuu jatkuvasti työelämän 

muuttuessa ja kansainvälistyessä. Jatkuva työelämän muutos korostaa sitä, että säännölliselle 

johtajien vuorovaikutusosaamisen kouluttamiselle on tarve sekä tarkoitus. 

 

Tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa keskitytään keskijohdon vuorovaikutusosaamisen 

merkitykseen ja ominaispiirteisiin ja tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen kehittämistä sekä 

koulutusta asiantuntijatyössä. Näkökulma on keskijohdon interpersonaalisessa 

vuorovaikutusosaamisessa, jolloin keskitytään tarkastelemaan johtajan interpersonaalista 

viestintää. Keskijohdolla tarkoitan henkilöitä, jotka toimivat esihenkilönä alaisilleen ja 

vastaavat omasta toiminnastaan ylemmälle johdolle, kuten hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen määrittelyyn ja jäsentämiseen voidaan käyttää sitä 

määritelmää, miten vuorovaikutusosaaminen yleensä määritellään. Spitzberg & Cupach 

(1984, 117–118) määrittelevät vuorovaikutusosaamisen viestijän asenteeksi, tiedoksi sekä 

taidoksi viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteet saavuttaen. Keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen kontekstissa keskijohdon vuorovaikutusosaamisen voidaan katsoa 
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tarkoittavan keskijohdon viestintäasennetta ja -motivaatiota, tietoa ja ymmärrystä 

vuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutustaitoa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja asetetut 

tavoitteet saavuttaen. 

 

Vuorovaikutusosaamista jäsennetään viestinnän ja vuorovaikutuksen tietämyksen ja 

ymmärryksen eli kognitiivisen ulottuvuuden, viestintämotivaation, tunteiden ja asenteiden eli 

affektiivisen ulottuvuuden sekä viestintäkäyttäytymisen ja vuorovaikutustaitojen eli 

behavioraalisen ulottuvuuden kautta (Spitzberg, 2015, 562–563). 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kognitiivisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä 

vuorovaikutustietämystä, joka johtajalla jo on, sekä sitä vuorovaikutustietoa, jota vaaditaan 

sekä hankitaan, jotta voidaan toteuttaa toimivaa viestintää. Tähän luetaan esimerkiksi tieto 

viestintätilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden ominaisuuksista, normeista sekä käytännöistä. 

(Greene & McNallie 2015, 214–215, 218, 227.) Spitzberg & Cupachin (1984, 123–129) 

mukaan kognitiivinen ulottuvuus sisältää myös niin kutsutut metakognitiiviset tiedot sekä 

taidot, eli yksilön kyvyn kontrolloida sekä suunnitella omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään. 

Kun tarkastellaan keskijohdon vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutustieto tarkoittaa 

esimerkiksi johtajan ymmärrystä ja tietoa vuorovaikutustilanteiden kulusta sekä johtajan 

taitoa suunnitella, kontrolloida sekä arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan monipuolisissa 

vuorovaikutustilanteissa. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen affektiivisella ulottuvuudella tarkoitetaan johtajan 

motivaatiota ja asennetta vuorovaikutusta kohtaan. Kuten onko johtaja motivoitunut 

osallistumaan vuorovaikutukseen, kykeneekö hän tunnistamaan ja hallitsemaan tunteita, joita 

vuorovaikutuksen ennakko-odotukset sekä vuorovaikutus voi aiheuttaa ja haluaako hän 

asettaa ja pyrkiä asetettuihin vuorovaikutustavoitteisiin. (Sawyer & Richmond 2015, 194, 

198–199.) Tarkasteltaessa keskijohdon vuorovaikutusosaamista viestintämotivaatio ja -

asenne tarkoittavat esimerkiksi halua ja aitoa kiinnostusta osallistua interpersonaaliseen 

viestintään ja viestintämotivaation osoittamista. Johtajan omien tunteiden tunnistaminen ja 

hallinta tarkoittaa johtajan taitoa tunnistaa omat tunteet vuorovaikutustilanteessa ja tunteista 

riippumatta taitoa toimia vuorovaikutustilanteessa rauhallisena ja aktiivisena 

vuorovaikutusosapuolena. 
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Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen behavioraalisella ulottuvuudella viitataan johtajan 

vuorovaikutustaitoihin, jotka vaativat sekä kognitiivisen, että affektiivisen ulottuvuuden 

taitoja. Vuorovaikutustaidot ovat havaittavissa olevia ja niiden avulla myös 

vuorovaikutusosapuolet voivat tehdä päätelmiä toistensa vuorovaikutusosaamisesta. (Wilson 

& Sabee 2003, 26–28.) Yksilön viestintäkäyttäytyminen katsotaan taitavaksi, kun se sallii 

toisen osapuolen saavuttaa omat vuorovaikutustavoitteet, mutta mahdollistaa myös yksilön 

omien vuorovaikutustavoitteiden saavuttamisen (Valkonen 2003, 38). 

 

Kun tarkastellaan keskijohdon vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutustaidot voivat ilmetä 

esimerkiksi taitona koordinoida omaa vuorovaikutuskäyttäytymistä, taitona ilmaista asiat 

selkeästi ja viestinnän tavoitteiden mukaisesti sekä taitona olla rauhallisesti läsnä 

vuorovaikutustilanteessa. Keskijohdon vuorovaikutustaitoa on toimia erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa sekä viestintätehtävissä niin, että myös toinen vuorovaikutusosapuoli 

kokee johtajan vuorovaikutuksen tarkoituksenmukaiseksi sekä vaikuttavaksi. 

 

Vuorovaikutusosaamista voidaan tarkastella tarkoituksenmukaisuuden (appropriateness) sekä 

tehokkuuden (effectiveness) laatukriteereillä. Yleisesti tarkoituksenmukaisuudella 

tarkoitetaan vuorovaikutuskäyttäytymisen ja vuorovaikutuksen koettua hyväksyttävyyttä 

tietyssä kontekstissa eli kuinka vuorovaikutuksen koetaan sopivan tiettyyn 

vuorovaikutussuhteeseen sekä -tilanteeseen. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka 

vuorovaikutuksella päästään johonkin toivottuun lopputulokseen ja kuinka 

vuorovaikutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Jotta yksilöä voidaan pitää osaavana 

viestijänä tulee sekä tarkoituksenmukaisuuden, että tehokkuuden kriteerien täyttyä. 

(Spitzberg 2015, 241.) Näitä laatukriteereitä voidaan soveltaa myös tarkasteltaessa 

keskijohdon vuorovaikutusosaamista ja näin ollen, jotta johtajaa voidaan pitää osaavana 

viestijänä, tulee johtajan vuorovaikutuksen olla tehokasta sekä tarkoituksenmukaista. 

 

Cupachin (2015, 350) mukaan vuorovaikutusosaamista arvioidessa yksilö usein kykenee itse 

arvioimaan vuorovaikutuksen tehokkuutta, eli saavutetaanko vuorovaikutuksella toivottu 

lopputulos, mutta muut kykenevät paremmin arvioimaan onko vuorovaikutus ollut 

tarkoituksenmukaista. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, 

että johtaja tarvitsee muiden vuorovaikutusosapuolten palautetta vuorovaikutuksensa 
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tarkoituksenmukaisuudesta, jotta hän tunnistaa vuorovaikutuksen kehityskohteet ja voi näin 

kehittää vuorovaikutustaan tarkoituksenmukaisemmaksi. 

 

Vuorovaikutusosaamista tarkasteltaessa, huomio tulee kiinnittää yksilön osaamisen lisäksi 

vuorovaikutussuhteeseen, sillä vuorovaikutusosaaminen voidaan nähdä 

vuorovaikutussuhteessa ilmenevänä osaamisena. Valkosen (2003, 33–34) mukaan vaikka 

vuorovaikutusosaaminen nähdään ja sitä kehitetään vahvasti yksilön osaamisena, 

vuorovaikutusosaamisen perusolemusta voidaan kuvailla relationaaliseksi, koska 

vuorovaikutus edellyttää aina vähintään kahta vuorovaikutusosapuolta. Näin ollen 

tarkasteltaessa vuorovaikutusosaamista tulee myös huomioida, että vuorovaikutusosaaminen 

ei perustu ainoastaan yksilön vuorovaikutusosaamisen, vaan siihen vaikuttaa aina myös 

ympäristö ja ne ihmiset, keiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa (Cupach 2015, 357). 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamista tarkasteltaessa tuleekin huomioida, että myös 

keskijohdon vuorovaikutusosaaminen tulee ilmi johtajan ja johdettavan välisessä 

vuorovaikutussuhteessa (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 175–176). 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen vaikutus organisaatiossa 

Työssään keskijohto joutuu tasapainottelemaan monien vaatimusten, tavoitteiden sekä 

odotusten keskiössä. Keskijohdon voidaan katsoa toimivan viestintuojana sekä alaisilta 

ylemmälle johdolle, että ylemmältä johdolta alaisille. Keskijohto kohtaa työntekijöitä 

kasvokkain, etänä, erilaisissa tilaisuuksissa sekä kahdenkeskisissä ohjatuissa ja spontaaneissa 

keskusteluissa, joten kuten Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 95) korostaa, keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen tarve tulee ilmi jatkuvasti, erilaisissa tilanteissa. 

 

Rouhiainen-Neunhäuserer (2009) on erityisesti sanoittanut johtajan vuorovaikutusosaamista, 

joka on monelta osin sovellettavissa myös keskijohdon kontekstiin. Rouhiainen-

Neunhäusererin (2009, 119, 175, 185) mukaan johtajan vuorovaikutusosaamisen katsotaan 

olevan keskeinen osa johtajan ammatillista kompetenssia, eli menestyksellistä tehtävien 

hoitamista. Johtajan vuorovaikutusosaaminen katsotaan olevan ratkaisevassa asemassa siinä, 

kuinka johtaja selviää monista haasteellisistakin vuorovaikutus- ja viestintätehtävistä sekä -

tilanteista. Koska vuorovaikutusosaaminen on kontekstuaalista, vaikuttavat organisaation 

rakenne, työn luonne ja erityispiirteet, kuten etätyö tai työn projektiluontoisuus sekä johtajan 
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tehtävien odotukset ja vastuut johtajan vuorovaikutusosaamisen vaatimuksiin sekä 

edellytyksiin. 

 

Arvioitaessa keskijohdon vuorovaikutusosaamisen vaikutusta ja tarvetta organisaatiossa 

tulisikin ottaa huomioon kontekstuaaliset tekijät, kuten keskijohdon työnkuva, rooli 

organisaation esihenkilönä ja keskijohdolle asetetut odotukset sekä vastuut. Keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen vaatimukset voivat ilmetä eri lailla esimerkiksi mikäli työn luonne 

on jatkuvasti projektimaista, jolloin vuorovaikutus voi toteutua jatkuvasti muuttuvien alaisten 

kanssa tai mikäli työ toteutetaan vain teknologiavälitteisesti, jolloin vuorovaikutuksella 

voidaan nähdä omat erityispiirteensä. 

 

Rouhiainen-Neunhäusererin (2009, 120–121) mukaan johtajan vuorovaikutusosaamisen 

voidaan katsoa koostuvan johtajan ja alaisen välisen vuorovaikutussuhteiden jännitteiden 

sekä organisaation johtamisen ja johtajan työnkuvaan kuuluvan vuorovaikutuksen ja 

viestintähaasteiden hallinnasta. Johtajalla voi olla johtoaseman vuoksi vastuu tietyistä 

vuorovaikutus- ja viestintätehtävistä, kuten organisaation toimintasuunnan, vision sekä 

strategian määrittämisestä sekä niistä viestimisestä ja samalla alaisten sitouttamisesta näihin. 

Johtaja on usein vastuussa myös organisaatiota koskevan tiedon hankkimisesta, sen tiedon 

merkityksentämisestä ja välittämisestä alaisille. Usein johtajan työnkuva sisältää myös 

organisaatiossa verkostoitumista, vuorovaikutussuhteiden luomista sekä suhteiden ja 

vuorovaikutuksen ylläpitämistä alaistensa kanssa, mutta myös alaisten työn ohjausta, 

motivointia sekä palautteenantamista. Johtajan vuorovaikutusosaamista voidaan siis jäsentää 

etenkin johtajan ja alaisen välisessä vuorovaikutuksessa tarvittavaksi osaamiseksi. 

 

Johtajien vuorovaikutusosaamisella on havaittu suora vaikutus työntekijöiden motivaatioon, 

sitoutumiseen sekä työtyytyväisyyteen (Mikkelson, York & Arritola 2015, 350). Viestiessään 

johtaja vaikuttaa suuresti muiden työntekijöiden arvoihin, identiteetteihin sekä jopa koko 

organisaatiokulttuuriin (Horila 2020, 168). Keskijohdon työnkuva on usein moniroolinen ja 

monipuolinen ja suurin osa keskijohdon työstä on vuorovaikutteista ja vaatii näin ollen 

vuorovaikutusosaamista. Tämän vuoksi keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen 

voidaan katsoa olevan tärkeässä osassa koko organisaation toiminnan ja 

vuorovaikutusilmapiirin kannalta. 
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Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittäminen 

Johtajan vuorovaikutusosaamisella voidaan katsoa olevan koko organisaation toimintaa ja 

kulttuuria koskeva merkitys (esim. Horila 2020; Mikkelson, York & Arritola 2015; 

Rouhiainen-Neunhäuserer 2009). Tämän merkityksellisyyden vuoksi keskijohdon 

vuorovaikutusosaamiseen tulee organisaatiossa kiinnittää huomiota sekä panostaa. 

Vuorovaikutusosaaminen on osaamista, jota jokainen voi itse vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa harjoitella sekä kehittää ja seuraavaksi tarkastelen, mitkä asiat vaikuttavat keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen kehittymiseen sekä mitä johtajan vuorovaikutusosaamisen 

kehittämisestä jo tiedetään. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen kehittyy monin tavoin ja sitä voidaan myös kehittää 

koulutuksella. Yksilön vuorovaikutusosaaminen kehittyy jatkuvasti muun muassa työssä 

muilta saadun palautteen kautta ja sen myötä, kuinka onnistuneeksi yksilö kokee 

vuorovaikutustilanteet eli kuinka onnistuneita vuorovaikutustavoitteita on asetettu sekä miten 

näitä tavoitteita on saavutettu. (Sawyer & Richmond 2015, 198–199, 203–205.) 

Vuorovaikutusosaaminen vaatii jatkuvaa oman osaamisensa itsereflektointia ja mahdollisten 

kehityskohteiden tunnistamista sekä ymmärtämistä. Itsereflektoinnin merkitys korostuu 

vuorovaikutusosaamisen kehittämisessä, sillä kehittämisen haasteeksi voi nousta oman 

vuorovaikutusosaamisen puutteiden tunnistamattomuus, jolloin kehityskohteita ei nähdä tai 

koeta olevan. Tämä voi johtaa esimerkiksi oman vuorovaikutusosaamisen yliarviointiin, 

jolloin kehitystä ei tapahdu. (Spitzberg 2015, 240–241.) Organisaatiossa voidaan tarjota 

keskijohdolle esimerkiksi aikaa, tukea ja työkaluja, joilla keskijohto voi havainnoida sekä 

arvioida omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan ja näin kykenee tunnistamaan 

vuorovaikutusosaamisen kehitystarpeet ja -kohteet. 

 

Tärkeimmäksi tekijäksi vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä katsotaan olevan yksilön 

motivaatio kehittyä. Motivaatio kehittää omaa vuorovaikutusosaamista edistää oman 

vuorovaikutusosaamisen arviointia ja pohdintaa, joka on tärkeää, jotta vuorovaikutuksesta ei 

kehity vain rutiininomainen suoritus riippumatta siitä, onko vuorovaikutus tehokasta ja 

tarkoituksenmukaista. (Sawyer & Richmond 2015, 198–199, 203–205.) Motivaatio oman 

vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen näkyy myös johtajien vuorovaikutusosaamisen 

kehittämisen onnistumisessa, sillä Rouhiainen-Neunhäusererin (2009, 129–130) mukaan 

johtajien oma motivaatio ja tiedostuminen omasta vuorovaikutuksestaan nousee 
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keskeisimmäksi tekijäksi myös heidän vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä. Johtajan 

motivaatioon vuorovaikutusosaamisen kehittämisestä kannattaa kuitenkin kiinnittää 

huomiota, sillä johtajan oma motivaatio vuorovaikutusosaamiseen ja sen kehittämiseen 

heijastuu koko organisaation viestintäkäytänteisiin ja -kulttuuriin (Horila 2020, 174). 

 

Keskijohdon motivaatio kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan toimii yhtenä ratkaisevana 

tekijänä heidän vuorovaikutusosaamisen kehittämisessä. Kun organisaatio tukee keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen kehittämistä ja motivaatiota kehittyä, tukee organisaatio samalla 

oman viestintäilmapiirin ja -kulttuurin edistämistä ja ylläpitämistä. Keskijohdon motivaatio 

kehittää omaa vuorovaikutusosaamista edistää koko organisaation vuorovaikutuksen ja 

viestinnän muutosta tarkoituksenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi, sillä motivoitunut 

johtaja tarkastelee oman viestintäosaamisen lisäksi myös organisaation viestintäkäytänteitä ja 

haluaa todennäköisemmin muuttaa organisaation mahdollisia tehottomia viestintäkäytänteitä 

ja etsiä keinoja toteuttaa käytänteet toimivammin. Keskijohdon motivaatioon 

vuorovaikutusosaamisen kehittämistä kohtaan voivat vaikuttaa esimerkiksi organisaation 

kannustaminen ja tukeminen, koulutuksen tarjoaminen ja ylemmän johdon asenteet 

vuorovaikutusosaamisen kehittämistä kohtaan. 

 

Johtajien omat vuorovaikutusosaamisen kehittämis- ja koulutustarpeet voivat nousta esiin 

esimerkiksi johtajan tyytymättömyydestä organisaation johtamiskulttuuriin, johdettavan ja 

alaisen vuorovaikutussuhteiden tai viestintähaasteiden hallinnan tai oman 

vuorovaikutusosaamisen kehittämistarpeesta (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 132). Paynen 

(2005, 72–73) mukaan usein ylemmissä johtotehtävissä työskentelevillä on jo heidän laajan 

kokemuksen kautta kehittynyt keskimääräistä korkeampi vuorovaikutusosaaminen tai 

motivaatio vuorovaikutuksen toimivuuteen, riippumatta aiemman vuorovaikutusosaamisen 

koulutuksen määrästä. Kuitenkin, kuten Mikkelson & ym (2015, 350) huomauttavat, koska 

johtajien vuorovaikutusosaamisella on suuri merkitys tiimin, osaston sekä koko organisaation 

toimintaan, tehokkuuteen sekä työssä viihtymiseen, tulisi vuorovaikutusosaamista kehittävää 

koulutusta järjestää säännöllisesti johtavassa asemassa työskenteleville. 
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Keskijohdon vuorovaikutusosaamista kehittävä koulutus 

Seuraavana tarkastelen mitä keskijohdon vuorovaikutusosaamista kehittävästä koulutuksesta 

tiedetään, kuinka keskijohdon vuorovaikutusosaamista voidaan koulutuksen avulla kehittää 

sekä mitä tiedetään siitä, millainen vuorovaikutusosaamisen koulutus on tehokasta. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisella on selkeä vaikutus koko organisaation viestintä- ja 

vuorovaikutusilmapiiriin, joten keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittäminen kannattaa 

ottaa osaksi organisaation toimintakulttuuria. Organisaatio voi tarjota keskijohdolle 

esimerkiksi mahdollisuutta osallistua vuorovaikutuskoulutukseen, joka tukee johtajan 

vuorovaikutusosaamisen kehittymistä (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 178). Organisaatio, 

joka tarjoaa keskijohdolle mahdollisuuden vuorovaikutuskoulutukseen, tarjoaa näin 

mahdollisuuden paitsi keskijohdon oman vuorovaikutusosaamisen kehittymiselle, mutta sitä 

kautta myös koko organisaation viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden kehittymiselle. 

 

Odotukset vuorovaikutuskoulutukselle voivat vaihdella sekä organisaatiotasolla, 

keskijohdolla, että koulutuksen pitäjällä. Usein vuorovaikutusosaamista kehittävän 

koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja tietoisuutta sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutuskäyttäytymisen seurauksista (Horilan 2020, 173). 

Rouhiainen-Neunhäusererin (2009, 132, 139, 178) mukaan johtajat itse odottavat 

vuorovaikutusosaamista kehittävältä koulutukselta työkaluja, toimintatapoja ja konkreettisia, 

käytännönläheisiä neuvoja oman työnsä tueksi. Ennen vuorovaikutuskoulutusta onkin tärkeää 

selvittää mitkä ovat keskijohdon tärkeimmät viestintä- ja vuorovaikutustehtävät ja millaiset 

vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteet ja toimintatavat edistävät keskijohdon 

vuorovaikutusosaamista, jota he omassa työssään tarvitsevat. 

 

Vuorovaikutusosaamista kehittävän koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

Kuten kaiken koulutuksen, myös vuorovaikutusosaamista kehittävän koulutuksen tulee olla 

tarkoituksenmukainen ja hyvin suunniteltu. Huonosti suunniteltu tai ilman tarkoitusta 

toteutettu koulutus voi olla tehoton sekä pahimmassa tapauksessa haitallinen yksilön 

vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä (Hargie 2006, 562). Vuorovaikutuskoulutuksella 

voidaan tukea johtajan vuorovaikutusosaamisen kehittymistä, kun koulutus tarjoaa johtajille 

uusia ajattelutapoja, periaatteita ja tietoja johtamisviestinnästä sekä 

vuorovaikutusosaamisesta. Rouhiainen-Neunhäusererin (2009, 178–179) mukaan johtajien 
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vuorovaikutusosaamisen kehittyminen voi ilmentyä oman vuorovaikutusosaamisen 

tiedostumisena sekä monipuolisen ja mukautuvan vuorovaikutuskäyttäytymisen 

lisääntymisenä. Vuorovaikutuskoulutuksen voidaan katsoa edistävän myös 

johtamisviestinnän ja vuorovaikutuskäytänteiden kehittämistä sekä uudistamista, kun tieto ja 

ymmärrys vuorovaikutusosaamisen merkityksestä kasvaa. Pelkkä viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen ei kuitenkaan johda taidokkaaseen 

vuorovaikutusosaamiseen, vaan se vaatii yksilöltä myös soveltamisen sekä vahvistamisen 

mekanismeja. 

 

Vuorovaikutusosaamista kehittävässä koulutuksessa Hargien (2006, 562) mukaan kyetään 

usein kehittämään etenkin pienempiä, hyvinkin tarkkarajaisia vuorovaikutustaitoja, joita on 

helppo kuvata sekä jakaa askel askeleelta harjoiteltaviksi rutiineiksi. Sen sijaan 

monimutkaisempia, etenkin emotionaalista kyvykkyyttä vaativia vuorovaikutustaitoja, kuten 

kasvokkain palautteen antamista voidaan usein kehittää heikommin, sillä näihin 

vuorovaikutustaitoihin vaikuttaa suuresti myös yksilön oma persoonallisuus. 

 

Kuitenkin Hargien (2006, 562) toteamuksesta poiketen, voidaan kyseenalaistaa voiko myös 

emotionaalista kyvykkyyttä vaativien vuorovaikutustaitojen kehittämistä tukevat 

viestintäharjoitukset ja ohjeistukset mahdollisesti katsoa hyödylliseksi keskijohdon 

koulutuksessa, sillä kuten Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 131–132) tutkimuksen tuloksista 

käy ilmi, vuorovaikutuskoulutuksen toteuttamistavalla on suuri merkitys siinä, millaisen 

koulutuksen johtajat kokevat toimivana. Johtajat kokivat esimerkiksi toteutettujen 

viestintäharjoitusten ja osallistavan koulutustavan edistävän omaa ajatusprosessia ja tuovan 

oivalluksia laajemmistakin vuorovaikutusosaamisen kokonaisuuksista, kuten 

käyttäytymismallien kehittymisestä. 

 

Keskijohdon vuorovaikutuskoulutus suunnitellaan usein tarpeen ja tavoitteiden mukaan, 

mutta huomiota kannattaa kiinnittää siis myös toteutustapaan ja käytännönläheisyyteen. 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittymistä voidaan tukea koulutuksella, joka sisältää 

käytännönläheisten työkalujen, neuvojen ja toimintatapojen lisäksi myös emotionaalista 

kyvykkyyttä vaativien vuorovaikutustaitojen kehittymisen harjoitteita ja ohjeistuksia. Tämä 

koulutusrakenne edistää keskijohdon oman ajatusprosessin käynnistymistä ja näin 

vuorovaikutusosaamisen kehittymistä myös näillä osa-alueilla. 
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Hyvä vuorovaikutusosaamista kehittävä koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden 

harjoitella ja saada palautetta vuorovaikutusosaamisestaan. Rakentavan palautteen on todettu 

lisäävän osallistujan tietoisuutta omasta vuorovaikutusosaamisesta, auttavan ymmärtämään 

omia kehityskohteita, mutta myös havaitsemaan sitä mitä muut pitävät tehokkaana ja 

sopivana vuorovaikutuksena (Hargie 2006, 557, 562). 

 

Hunt & Baruchin (2003, 745–746) mukaan suurin hyöty vuorovaikutusosaamisen 

koulutuksesta koetaan, kun koulutusta järjestetään säännöllisesti. Ottaen huomioon 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkityksen organisaatiolle, organisaatio hyötyy 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kouluttamisesta eniten, kun kouluttautumista tarjotaan 

keskijohdolle säännöllisesti. Säännöllisyydessä ja koulutuksen tarpeenmukaisuudessa 

organisaatio voi käyttää apunaan esimerkiksi vuosikelloa, johon merkitään 

vuorovaikutusosaamisen koulutustarpeet ja koulutuksen ajankohdat säännöllisin väliajoin. 

 

Vuosikellolla tarkoitetaan strategiatyökalua, jonka avulla organisaatio havainnollistaa ja 

aikatauluttaa toimintansa vuositasolla. Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 181–182) mukaan 

vuosikelloon voi kirjata esimerkiksi johtajan vuorovaikutusosaamisen haasteet ja näissä 

haasteissa johtajaa tukevat keinot, johtajien kohtaamat eri viestintätilanteet ja -kanavat sekä 

johtajien toteuttamien strategiaprosessien eri vaiheet ja näiden tehtävien 

vuorovaikutusosaamisen vaatimukset ja tarpeet. Vuosikelloa käyttämällä voidaan tukea ja 

edistää koko organisaation viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteitä, kun 

vuorovaikutusosaamisen vaatimukset ja koulutustarve on selkeästi määritelty. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen tukena vuosikelloa voisi hyödyntää kirjaamalla 

vuosikelloon organisaation toimintaan liittyvät keskijohdon vuorovaikutus- ja 

viestintähaasteet ja kuinka organisaatio voi tukea keskijohtoa näissä vuorovaikutus- ja 

viestintähaasteissa sekä millaisia työkaluja näihin haasteisiin keskijohdolle voi tarjota. 

Vuosikelloa voi hyödyntää keskijohdon vuorovaikutusosaamisen koulutuksen määrittelyssä 

tarkastelemalla etukäteen, millaisia mahdollisia vuorovaikutus- ja viestintätarpeita ja -

tilanteita keskijohto kohtaa organisaation vuosikelloon kirjaaman strategian pohjalta. Tämä 

auttaa ylintä johtoa sekä keskijohtoa havaitsemaan keskijohdon vuorovaikutusosaamisen 
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tarpeet jo etukäteen ja mahdollistaa ajoissa miettimään konkreettiset keinot kehittää näitä 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen tarpeita. 

 

Vuorovaikutuskoulutuksen toteutustapoja on monia. Vuorovaikutuskoulutusta voidaan 

järjestää etäyhteydellä tai kasvokkain, ryhmille, tiimeille tai esimerkiksi työpareille, lisäksi 

koulutus voidaan toteuttaa myös itseopiskelumateriaalin avulla itseohjautuvana koulutuksena. 

Koulutus voi olla myös näiden toteutustapojen yhdistelmä. Rouhiainen-Neunhäusererin 

(2009, 129–130) mukaan kaikkien toimintatapojen voidaan katsoa kehittävän yhtäläisesti 

johtajan vuorovaikutusosaamista, kunhan sisältö on suunniteltu hyvin sekä tavoitteellisesti ja 

koulutus sisältää käytännönläheisiä harjoituksia osallistujalle. 

 

Johtajan vuorovaikutusosaamisen kehittämistä voidaan tukea käytännön 

vuorovaikutuskoulutuksen lisäksi myös tarjoamalla oheislukemista koulutuksen aiheesta, 

jolloin johtaja voi palata vuorovaikutuskoulutuksessa opittuihin asioihin myöhemmin. 

Oheislukemisen tulisi tarjota johtajalle harjoituksia, joita johtaja voi soveltaa ja harjoitella 

esimerkiksi käytännön työssä. Oheislukemisen tulisikin tarjota johtajalle konkreettisia 

työkaluja opittujen taitojen käytäntöön siirtämisessä sekä mahdollistaa vertaistuen saaminen 

esimerkiksi ohjaamalla vuorovaikutuskoulutuksen osallistujia yhteisiin keskusteluihin. 

(Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 129, 189.) 

 

Myös keskijohdon vuorovaikutusosaamista kehittävää koulutusta toteuttaessa oheislukemista 

on perusteltua hyödyntää osana vuorovaikutuskoulutuksen toteutustapaa. Oheislukeminen 

yhdistettynä käytännön harjoitteita sisältävään, ajatuksia herättävään koulutukseen edistää 

sitä, että keskijohdon kynnys ottaa opittuja asioita työnsä käytäntöön madaltuu, kun 

opittuihin asioihin voi palata ja materiaalista hakea tukea myös koulutuksen jälkeen. 

Keskijohdon vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta voidaan edistää myös 

mahdollistamalla keskijohdolle vertaistuen saanti. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

organisaation puolelta kouluttamalla useampi johtaja samaan aikaan, jolloin heillä on 

mahdollisuus vertaistukeen toisiltaan. 

 

Vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuus ja opittujen taitojen käytäntöön siirtäminen 

Vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuus ja toimivuus selviää usein vasta koulutuksen 

jälkeen. Se, heräsikö keskijohdolla ajatuksia tai näkemyksiä ja otetaanko opittuja asioita 
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todella käytäntöön, on vaikea havaita, mutta opittujen asioiden käytäntöön siirtoa tulee tukea 

jo vuorovaikutuskoulutuksen aikana. Mikäli johtajat kokevat, että vuorovaikutusosaamista 

kehittävä koulutus tarjoaa opastusta siihen, kuinka opitut asiat voidaan siirtää käytäntöön, 

edistää se johtajien vuorovaikutuskoulutuksessa opittujen asioiden käyttöönottoa työssä 

(Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 133). 

 

Vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida usean eri näkökulman tai 

menetelmän mukaisesti. Yksilön oppimisprosessi on niin laaja-alainen, että koulutuksen 

kaikkia vaikuttavuuden ulottuvuuksia ei usein kannata arvioida. Rouhiainen-Neunhäusererin 

(2009, 62) mukaan vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa tulee määritellä 

mitä ulottuvuuksia arvioidaan ja mikä tarkoitus arvioinnilla on, mihin arvioinnilla haetaan 

vastausta ja ketä varten arviointia toteutetaan. Vuorovaikutuskoulutusta voidaan arvioida 

esimerkiksi vuorovaikutuskoulutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta, jolloin arvioidaan 

kuinka taloudellista ja kannattavaa koulutus on, vuorovaikutuskoulutuksen tehokkuuden 

näkökulmasta, jolloin arvioidaan kuinka koulutus vastasi asetettuihin tavoitteisiin tai 

esimerkiksi vuorovaikutuskoulutuksen koulutustarpeiden näkökulmasta, jolloin arvioidaan 

kuinka koulutus vastaa koulutettavien koulutustarpeisiin. (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 

60–61.) 

 

Jotta keskijohtoa voidaan tukea hyödyntämään vuorovaikutuskoulutuksesta saatua tietoa ja 

taitoa ja sitä kautta keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittymistä, vaatii se 

organisaatiolta myönteistä asennetta vuorovaikutusosaamisen kehittämistä kohtaan. Kuten 

Hunt & Baruch (2003, 745–746) huomauttavat, vuorovaikutusosaamisen taitojen ja 

ymmärryksen käytäntöön saattaminen vaatii aina ohjauksen lisäksi aikaa sekä oman 

esihenkilön sekä ylemmän johdon tuen. Keskijohdon vuorovaikutuskoulutus, joka sisältää 

työkaluja opittujen asioiden käytäntöön siirtämiseen ja tukea tähän oppimisprosessiin, edistää 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittymistä myös käytännön työssä. Keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen kehittymisen kannalta on tärkeää tarjota mahdollisuus 

vuorovaikutusosaamista kehittävään koulutukseen, mutta yhtä tärkeää on myös tukea 

koulutuksessa opittujen taitojen ja tietojen siirtymistä käytäntöön koko organisaation ja 

ylemmän johdon taholta. 
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Lopuksi 

Tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa kuvasin niitä ominaispiirteitä, joita keskijohdon 

vuorovaikutusosaamiseen liittyy sekä millaisia vuorovaikutushaasteita keskijohto voi 

viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa kohdata. Tarkastelin myös sitä, mitä tiedetään 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittämisestä ja pohdin, millainen on keskijohdon 

vuorovaikutusosaamista kehittävä koulutus. 

 

Vuorovaikutusosaamista voidaan pitää keskijohdon yhtenä tärkeimmistä taidoista, joita 

keskijohdon tarvitsee työssään. Keskijohdon työn luonteen vuoksi lähes kaiken keskijohdon 

työtehtävien voidaan katsoa vaativan vuorovaikutusosaamista, sillä keskijohto toimii linkkinä 

alaisten sekä ylemmän johdon välillä ja samalla voi vastata myös organisaation ulkopuolisista 

vuorovaikutussuhteista. Keskijohdon työn luonne asettaa keskijohdolle monia viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä sekä -haasteita, joihin keskijohto joutuu usein hyvinkin itsenäisesti 

vastaamaan. Siinä, kuinka keskijohdolla on valmiudet kohdata ja vastata eteen tulleisiin 

viestintä- ja vuorovaikutustehtäviin sekä -haasteisiin, on johtajan vuorovaikutusosaamisella 

merkittävä vaikutus. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittämisen ja koulutuksen 

tukemisella organisaatio ei tarjoa vain johtajalle mahdollisuutta suoriutua omasta työstä 

tehokkaammin, vaan tarjoaa samalla koko organisaatiolle mahdollisuuden kehittää omia 

viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteitään. 
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3.2 Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen organisaation kriisitilanteessa 

Johdanto 

Tämän esseetyyppisen kirjoitelman tavoitteena on kuvata, mitä tiedetään keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen merkityksestä organisaation kriisitilanteessa ja millaisia 

vuorovaikutustehtäviä keskijohdolla on ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana sekä 

akuutin kriisitilanteen jälkeen. Lisäksi kuvataan millaisia viestintähaasteita ja -vastuita 

keskijohdolla kriisitilanteessa on. 

 

Organisaatiot kohtaavat monia pieniä ja suurempia kriisitilanteita. Kriisitilanteet voivat olla 

luonteeltaan moninaisia, jolloin organisaatio ja sen henkilöstö voi joutua mukautumaan ja 

reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa 

tarkastellaan organisaation kriisitilanteita keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkityksen 

näkökulmasta. Keskityn tarkastelemaan kriisitilanteita kriisiviestinnän näkökulmasta 

keskittyen etenkin keskijohdon vuorovaikutukseen alaisten kanssa. 

 

Pedrazan (2010, 2) mukaan yleisesti kriisinhallinta voidaan nähdä prosessina, joka on 

suunniteltu estämään tai vähentämään niitä mahdollisia vahinkoja, joita mahdollinen 

kriisitilanne voi liiketoiminnalle tai organisaation sidosryhmille aiheuttaa. Schwartz & 

Seegerin (2016, 92) määritelmän mukaan kriisiviestinnän katsotaan alkavaksi, kun jotain ei 

toivottua on tapahtunut, jolloin sen seuraukset tulisi hallita. Tässä esseetyyppisessä 

kirjoitelmassa tarkastelen kriisiviestintää kuitenkin laajempana prosessina Coombs & 

Holladayn (2010, 20) määritelmän mukaisesti, jolloin kriisiviestintä voidaan nähdä 

prosessina, joka on alkanut jo ennen kriisitilanteen syntyä ja sisältävän sen tiedon 

keräämisen, prosessoinnin ja jakamisen, jota kriisitilanteeseen vastaaminen vaatii. 

 

Kriisitilanteen nopean ja muuttuvan luonteen vuoksi kriisiviestinnän prosessien tulisi olla 

organisaatiossa jo käynnissä ennen kriisitilanteen ilmaantumista, jotta mahdolliset vahingot 

voidaan tehokkaasti estää tai niitä voidaan vähentää. Organisaation henkilökunnalla, kuten 

keskijohdolla on suuri merkitys siinä, kuinka kriisitilanteet kohdataan ja kuinka ne 

organisaatiossa hoidetaan. Tämän merkityksen vuoksi keskijohdon ymmärrystä kriisitilanteen 

vaatimista vuorovaikutustehtävistä ja mahdollisista vuorovaikutushaasteista lisäämällä 

voidaan kehittää myös koko organisaation kriisinhallintataitoja. 
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Keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutustehtävät sekä viestintähaasteet organisaation 

kriisitilanteessa 

Keskijohto voi kohdata työssään monenlaisia kriisitilanteita, jotka voivat koskea esimerkiksi 

omia alaisia, projektitiimiä tai koko organisaatiota. Keskijohto vastaa työstään ylemmälle 

johdolle, joka usein määrittelee kriisitilanteiden toimintatavat ja samanaikaisesti keskijohto 

toimii esihenkilönä alaisilleen, jolloin keskijohdon vastuulla on muun muassa viestiä ja 

merkityksentää nämä annetut toimintatavat alaisilleen. Keskijohdon voidaan näin ollen katsoa 

olevan yksi organisaation kriisitilanteen ja sen haittavaikutusten käsittelijä toimiessaan 

linkkinä ylemmän johdon sekä alaisten välillä. Se, kuinka keskijohto organisaation 

kriisitilanteessa viestii ja kuinka keskijohto vastaa alaistensa kriisitilanteessa ilmenneisiin 

tarpeisiin, vaikuttaa suuresti keskijohdon ja alaisten vuorovaikutussuhteeseen ja organisaation 

vuorovaikutusilmapiiriin. Seuraavaksi tarkastelen millaisia viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä ja vastuita keskijohdolla on organisaation kriisitilanteessa ja millaisia 

viestintähaasteita keskijohto kriisitilanteessa voi kohdata. 

 

Organisaatioita kohtaavat kriisitilanteet ovat aina ainutlaatuisia. Organisaatioissa 

kriisitilanteen ilmenemiseen vaikuttavat vahvasti kriisin luonne ja konteksti, eli esimerkiksi 

kuinka laajaa sidosryhmää kriisitilanne koskettaa tai ilmeneekö kriisitilanteessa eettisiä 

ongelmia organisaation toiminnassa. Tilanne tai tapahtuma, joka johtaa organisaatiossa 

kriisitilanteeseen ei välttämättä johtaisi kriisitilanteeseen toisessa, eri liiketoiminta-alalla 

toimivassa yrityksessä. Esimerkiksi organisaation yhteiskunnallinen vastuu heijastuu 

organisaatiota kohtaan tiettyinä sidosryhmän odotuksina ja mikäli näihin odotuksiin ei vastata 

tai ne jätetään huomiotta, voi se johtaa organisaatiossa kriisitilanteeseen. Myös 

kriisitilanteesta aiheutuneen vahingon laajuus vaikuttaa suuresti kriisitilanteen ilmenemiseen 

ja siihen, kuinka kriisitilanteeseen tulisi reagoida. (Marsen 2020, 164.) 

 

Organisaatiossa ilmenevän kriisitilanteen luonne ja konteksti vaikuttavat myös keskijohdon 

viestintä- ja vuorovaikutustehtäviin sekä -haasteisiin. Mikäli organisaation kriisitilanne 

koskettaa keskijohdon omia alaisia, muokkaa se alaisten tiedon ja ymmärryksen tarpeita sekä 

keskijohdon viestintätehtäviä ja -haasteita erilaisiksi, kun jos kriisitilanne koskettaa 

ainoastaan organisaation toisen paikkakunnan toimipistettä. 
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Kriisitilanteessa keskijohdon vuorovaikutukselle on monia odotuksia ja tavoitteita. Avoin 

vuorovaikutusilmapiiri luo parempia tuloksia kriisiviestinnän onnistumiselle, kun alaiset 

kokevat saavansa tarpeeksi tietoa kriisitilanteesta sekä pääsevänsä aktiivisesti osallistumaan 

kriisinhallintaan. Organisaation kriisitilanteessa tasapainoisen ja tasa-arvoisen 

vuorovaikutuksen tärkeimmät elementit ovat avoimuus, luottamus sekä uskottavuus (Ndlela 

2019, 115), jonka vuoksi organisaation kohdatessa kriisitilanteita johtajan toimintatapa 

ylläpitää avointa vuorovaikutusilmapiiriä korostuu. 

 

Keskijohdon kriisiviestinnän kontekstissa tasapainoinen ja tasa-arvoinen vuorovaikutus ja 

avoimen vuorovaikutusilmapiirin ylläpitäminen tarkoittaa esimerkiksi johtajan taito olla läsnä 

ja kuunnella ilman, että johtaja toteuttaa vain omaa tai organisaation suunnitelmaa alaisten 

kertoessa omia näkemyksiään. Avoin vuorovaikutusilmapiiri korostuu organisaation 

kriisitilanteissa, missä työntekijät voivat kohdata huolta kriisitilanteen vaikutuksista ja työnsä 

jatkumisesta. Kun keskijohto panostaa jo ennen kriisitilannetta vuorovaikutusilmapiirin ja 

vuorovaikutussuhteiden edistämiseen ja ylläpitämiseen, alaisten on helpompi ilmaista tuen 

tarve myös kriisitilanteissa. Näin keskijohdolla on paremmat edellytykset havaita alaisten 

tuen tarve ja taito tukea alaisiaan kriisitilanteen aiheuttamissa muutoksissa. 

 

Organisaation kriisitilanteessa johtavassa asemassa olevien vastuu korostuu ja johtajat 

organisaation kaikilla tasoilla ovat vastuussa kriisitilanteesta ja sen hoitamisesta (Sellnow & 

Seeger (2013, 79). Keskijohdon rooli ylemmän johdon ja alaisten välisenä viestin välittäjänä 

sekä alaisten esihenkilönä luo omat ominaispiirteet keskijohdon kriisitilanteen vastuihin. 

Keskijohdolla on vastuu hoitaa kriisiviestintä niin, että alaiset kokevat tulleensa kuulluksi ja 

huomioiduksi sekä kokevat saaneensa tarpeeksi tietoa kriisistä. Tämä vaatii keskijohdolta 

tiedonhallintaa ja tiedon oikea-aikaista tiedottamista, mikä edellyttää keskijohdolta erityistä 

vuorovaikutustietämystä siitä, millainen tieto on alaisille tarpeellista, miten tieto saavuttaa 

alaiset ja kuinka tieto välitetään selkeästi. 

 

Organisaation kriisitilanteessa keskijohto kohtaa usein erilaisia viestintähaasteita. Se, kuinka 

keskijohto pystyy viestintähaasteisiin vastaamaan vaikuttaa sekä keskijohdon ja alaisten 

vuorovaikutussuhteeseen, että koko organisaation viestintäilmapiiriin. Organisaation 

jokaisella työntekijällä on tiettyjä tavoitteita omassa viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa. 

Nämä tavoitteet ja tarpeet heijastuvat myös työntekijän kokemukseen, käyttäytymiseen sekä 
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johtajan ja työntekijän vuorovaikutussuhteeseen konfliktitilanteissa (Cupach 2015, 342, 343, 

347). Tätä näkemystä voidaan soveltaa myös kriisiviestinnässä ja nähdä esimerkkinä 

kriisiviestinnän viestintähaasteesta. Mikäli johtajan ja alaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen 

tavoitteet kriisiviestinnän toteuttamiselle sekä hoitamiselle eroavat suuresti, voi tämä 

aiheuttaa johtajan ja alaisen vuorovaikutussuhteeseen ristiriitoja. Johtajan ja alaisten 

tavoitteiden mahdollinen ristiriitaisuus tai huoli ristiriidoista vaikuttaa usein myös siihen, 

kuinka johtaja tai alainen kriisitilanteessa käyttäytyy. Näitä vuorovaikutustavoitteiden 

ristiriitoja voidaan nähdä niin keskijohdon ja alaisten, kuin keskijohdon ja ylemmän johdon 

vuorovaikutussuhteissa. 

 

Jotta keskijohto voi tunnistaa alaisten vuorovaikutustarpeet, -tavoitteet ja odotukset sekä 

ylemmän johdon tarpeet ja odotukset keskijohdon vuorovaikutukselta, voi keskijohto 

keskustella ja pohtia jo ennen kriisitilanteita yhdessä alaisten sekä ylemmän johdon kanssa, 

mitä heidän tarpeet, tavoitteet ja odotukset viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta ovat ja 

miten ne näyttäytyvät kriisitilanteessa. Tämä vaatii keskijohdolta sekä motivaatiota, että 

taitoa keskustella viestintätarpeista ja myös taitoa huomioida vuorovaikutusosapuolten 

erilaiset viestintätarpeet vuorovaikutustilanteessa. Myös keskijohdolla on omat tavoitteet, 

tarpeet ja arvot vuorovaikutuksen ja viestinnän osalta, jotka keskijohdon tulee huomioida 

toteuttaessaan ja suunnitellessa kriisiviestintää. 

 

Organisaation kriisitilanne edellyttää keskijohdolta ymmärrystä niistä viestintä- ja 

vuorovaikutustehtävistä, vastuista sekä -haasteista, joita he kriisitilanteessa kohtaavat. 

Keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutustehtävät, kuten avoimen vuorovaikutusilmapiirin 

luomista ja ylläpitoa, alaisten viestintätavoitteiden, epävarmuuden ja tuen tarpeiden 

huomioiminen, tiedon jakaminen sekä keskijohdon ja alaisten vuorovaikutussuhteiden 

ylläpitäminen organisaation kriisitilanteessa vaikuttavat siihen, kuinka keskijohdon 

toteuttama kriisiviestintä onnistuu. Keskijohdon on tärkeä myös ymmärtää, mikä merkitys 

organisaation kriisitilanteen luonteella ja kontekstilla on keskijohdon viestintätehtäviin sekä -

haasteisiin. 

 

Seuraavaksi tarkastelen keskijohdon viestintätehtäviä tarkemmin kriisitilanteen eri vaiheissa 

sekä sitä, millaista vuorovaikutusosaamista viestintätehtävät keskijohdolta edellyttää. 
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Keskijohdon viestintätehtävät ja vuorovaikutusosaaminen organisaation kriisitilanteen 

eri vaiheissa 

Kriisitilanteet ovat ainutlaatuisia ja sen vuoksi myös kriisitilanteiden vaikutukset voidaan 

nähdä ainutlaatuisina. Koska kriisitilanteen luonne ja vaikutukset ilmenevät aina eri lailla, 

tukee keskijohdon ymmärrys vuorovaikutusosaamisen merkityksestä, kriisitilanteiden 

vaatimista viestintä- ja vuorovaikutustehtävistä ja mahdollisista vuorovaikutushaasteista 

keskijohdon mahdollisuutta toimia ja sopeutua tilanteen mukaiseen kriisiviestintään. 

Seuraavaksi tarkastelen millaisia erityispiirteitä ja vaatimuksia organisaation kriisitilanne luo 

keskijohdon vuorovaikutukselle ja pohdin millaista vuorovaikutusosaamista kriisiviestinnän 

tehtävät keskijohdolta vaativat kriisitilanteen eri vaiheissa. Vaiheet jaottelen Coombs & 

Holladayn (2010, 20) mukaisesti kolmeen, kriisitilannetta ennakoivaan tiedon keräämisen 

vaiheeseen, kriisitilanteen aikaiseen tiedon prosessoinnin ja käsittelyn vaiheeseen sekä 

akuutin kriisitilanteen jälkeiseen, toiminnan arvioinnin vaiheeseen. 

 

Cupach on kuvannut vuorovaikutusosaamista konfliktinhallinnassa ja hänen näkemyksiään 

voidaan tietyiltä osin soveltaa myös kriisiviestinnässä. Cupachin (2015, 341) mukaan, vaikka 

konfliktit yhdistetään helposti negatiiviseen tapahtumaan, voi näillä olla myös positiivisia 

vaikutuksia. Siihen, ilmeneekö konflikti negatiivisesti vai positiivisesti vaikuttaa suuresti se, 

kuinka konflikti ja siihen liittyvät mahdolliset haittavaikutukset käsitellään. Tämän voi katsoa 

soveltuvan myös kriisitilanteen vuorovaikutuksen tarkasteluun, sillä kriisitilanteen ja sen 

haittavaikutusten käsittely vaikuttaa suuresti myös kriisitilanteesta selviytymiseen. 

 

Yksilön vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa yksilön taitoon hallita konfliktitilanteita. (Cupach 

2015, 341). Tätä näkemystä voidaan soveltaa myös kriisitilanteiden hallinnassa. 

Vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa siihen, toteutetaanko kriisitilanteen aikana kehittävää, 

tehokasta ja luottamusta sekä tyytyväisyyttä herättävää viestintää vai epätehokasta viestintää, 

joka voi kriisitilanteessa pahimmillaan vahingoittaa vuorovaikutusosapuolten välistä 

tyytyväisyyttä ja luottamusta. 

 

Vuorovaikutusosaamista voidaan arvioidaan vuorovaikutuksen tarkoituksenmukaisuuden, eli 

vuorovaikutuksen tilanteeseen ja vuorovaikutussuhteeseen sopivuuden sekä tehokkuuden eli 

toivotun lopputuloksen saavuttamisen kriteerien kautta (Spirzberg 2015, 241). Toisen 
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vuorovaikutusosapuolen vuorovaikutusosaamisen arviointia tapahtuu myös kriisitilanteessa ja 

arvio vaikuttaa suoraan osapuolten vuorovaikutussuhteeseen ja suhdetason kehittymiseen. 

Mitä paremmaksi osapuoli kokee toisen vuorovaikutusosaamisen, sitä suurempi tyytyväisyys 

kriisitilanteen vuorovaikutustilanteesta hänelle jää. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen heijastuu kriisitilanteessa koko organisaatiotasolle.  

Keskijohdon viestintätehtävät kriisitilanteessa, kuten alaisten viestintätavoitteiden, 

epävarmuuden ja tuen tarpeiden huomioiminen, tiedon jakaminen, vuorovaikutusilmapiirin 

edistäminen ja keskijohdon sekä alaisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen edellyttää 

keskijohdolta erityistä vuorovaikutusosaamista, kuten taitoa viestiä tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti, taitoa kontrolloida ja suunnitella omaa vuorovaikutuskäyttäytymistä 

sekä motivaatiota olla alaistensa tukena ja apuna uudessa tilanteessa. Kehittämällä 

keskijohdon vuorovaikutusosaamista jo ennen kriisitilanteiden ilmenemistä, keskijohdolla on 

ymmärrys ja tieto kriisitilanteiden asettamista erityispiirteistä ja vaatimuksista 

vuorovaikutusosaamiselle jo kriisitilanteen ilmetessä ja näin ollen enemmän valmiuksia 

vastata kriisitilanteen vuorovaikutuksellisiin haasteisiin. 

 

Keskijohdon viestintätehtävät ja vuorovaikutusosaaminen ennen kriisitilannetta 

Ennen kun kriisitilanne on syntymässä tai aktiivinen, kriisiviestintä sisältää Coombsin ja 

Holladayn (2010, 20) mukaan tiedon keräämistä niistä mahdollisista riskeistä, jotka voivat 

johtaa kriisitilanteisiin ja päätöksentekoa siitä, kuinka mahdolliset kriisitilanteet hallitaan. 

Ennen päätöksentekoa on tärkeää välittää selvitetyt tiedot ja riskit kriisitilanteesta tai sen 

mahdollisuuksista johtavassa asemassa toimiville, kuten keskijohdolle, jotta heillä on 

päätöksenteon hetkellä kaikki tarvittava tieto ja tuki. 

 

Tiedon kerääminen mahdollisista kriisiriskeistä ja kerätyn tiedon välittäminen ovat olennaisia 

keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä jo ennen kriisitilanteen ilmaantumista. Tietoa 

näistä mahdollisista kriisiriskeistä keskijohto vastaanottaa usein ylemmältä taholta, omalta 

esihenkilöltään, alaisiltaan sekä mahdollisesti organisaation ulkopuolisilta sidosryhmäläisiltä. 

Johtajan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa järjestelmällisiä toimenpiteitä vähentääkseen 

mahdollisten kriisitilanteiden riskejä (Simola 2014, 486) ja mahdollisten kriisiriskien jatkuva 

arviointi sekä niistä tiedottaminen voidaan katsoa tällaiseksi toimenpiteeksi. 
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Usein potentiaalisista kriisitilanteista näkee ennusmerkkejä jo ennen varsinaisen 

kriisitilanteen ilmaantumista, jonka vuoksi jatkuva kriisitilanteiden mahdollisuuksien 

arvioiminen on äärimmäisen tärkeää. Näitä ennusmerkkejä voivat olla esimerkiksi 

henkilöstössä ilmenevät erimielisyydet, organisaation epäsopivat toimintatavat tai 

henkilöstön tyytymättömyys työhön tai työtapoihin. Organisaatiossa ilmeneviä 

erimielisyyksiä on tutkittu paljon yksilötasolla, mutta myös organisaation kriisiviestinnän 

kontekstissa työntekijöiden erimielisyyksien tarkasteluun kannattaa kiinnittää huomiota 

(Waldron ja Kassing 2011, 163). Organisaatiossa erimielisyyksiä kannattaa tarkastella 

välttämättömyyksinä, koska niiden avulla voidaan tunnistaa ongelmia, jotka muuten jäisivät 

huomiotta. 

 

Waldron ja Kassingin (2011, 163) näkemystä organisaatiossa ilmenevistä erimielisyyksistä 

voi soveltaa myös keskijohdon vuorovaikutustehtäviin kriisiviestinnässä. Keskijohdon 

toimenkuvan vuoksi keskijohto saa jatkuvasti tärkeää tietoa mahdollisista kriisiriskeistä 

ollessaan vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa. Ennen kriisitilanteen ilmenemistä 

keskijohdon rooli kriisiviestinnässä painottuu keskijohdon omalla 

vuorovaikutuskäyttäytymisellä avoimen ja luottamuksellisen viestintäilmapiirin sekä 

toimivien ja luottamuksellisien vuorovaikutussuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Avoin 

vuorovaikutusilmapiiri ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet edistävät sitä, että tärkeä 

tieto mahdollisista kriisiriskeistä saadaan sidosryhmäläisiltä, kuten alaisilta ajoissa ja 

tarvittaessa välitettyä ylemmän johdon tiedoksi. Näin keskijohto ja ylempi johto voivat 

puuttua kriisiriskeihin jo ennen varsinaisen kriisitilanteen syntymistä. 

 

Ennen kriisitilanteen ilmenemistä keskijohdon viestintätehtävät voivat sisältää myös 

esimerkiksi riskianalyysien tekoa, kriisinhallintasuunnitelmia sekä keskijohdon 

kriisiviestinnän vuorovaikutustehtävien ja -tavoitteiden sekä mahdollisten 

vuorovaikutushaasteiden määrittelyä. 

 

Toimiakseen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti organisaation kriisitilanteessa keskijohto 

tarvitsee jo ennen kriisitilanteen ilmenemistä oman osaamisensa lisäksi tukea myös 

organisaatiotasolla. Keskijohdon toimintaa organisaation kriisitilanteessa tukevat esimerkiksi 

etukäteen määritellyt toimintatavat sekä toimivat tietojärjestelmät. Toimivat tietojärjestelmät 

tukevat kriisitilanteessa johtavassa asemassa toimivia päätöksenteossa, koska näin heillä on 
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tarvittavat tiedot käytössään heti mahdollisen kriisitilanteen ilmetessä (Pedraza 2010, 4–6).  

Näin ollen jo ennen kriisitilanteen syntymistä keskijohdon tulee yhdessä organisaation 

ylemmän johdon kanssa määritellä toimiva, tietoa ja ohjeistuksia antava, tarpeenmukainen 

tietojärjestelmä mahdollisen kriisitilanteen ilmenemisen varalle. Kun keskijohdolle tarjotaan 

tieto ja ohjeistus siitä, kuinka viestiä mahdollisesta kriisitilanteesta, edistää se keskijohdon 

mahdollisuutta toteuttaa kriisiviestintää mahdollisimman pian kriisitilanteen ilmetessä. 

 

Yksi kriisiviestinnän tärkeä osa-alue on kriisitilanteessa vastuullisessa roolissa toimivien 

koulutus etukäteen kriisitilanteiden varalle. Tämä vaatii sen osaamisen kartoittamista, mitä 

organisaation kriisiviestinnän toteuttaminen edellyttää (Coombs & Holladay 2010, 20). 

Keskijohdon voidaan katsovan toimivan organisaation kriisitilanteissa vastuullisessa roolissa, 

heidän työn ominaispiirteiden vuoksi. Keskijohto toimii työssään asiantuntijana, joka vastaa 

esimerkiksi tiedon jakamisesta alaisten sekä ylemmän johdon välillä ja keskijohdon 

kriisiviestintätaidot korostuvat siinä, kuinka organisaatio kriisiviestinnän toteuttaa ja 

millainen vaikutus sillä organisaatiossa on. 

 

Johtajille tulisi tarjota ennakoivasti koulutusta mahdollisten kriisiriskien ja -tapahtumien 

tunnistamiseen sekä arviointiin ja valmiuteen nähdä kriisitilanteessa henkilöstön tarpeet. 

Lisäksi johtajille tulisi tarjota työkaluja omien tunteiden hallintaan, päätöksentekoon sekä 

omien vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämiseen. (Simola 2014, 486.) Nämä taidot, 

kuten valmius tunnistaa henkilöstön tarpeet, tunteidenhallinta ja vuorovaikutus- ja 

viestintätaitojen kehittyminen voidaan katsoa vahvistuvan keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen kehittämisen myötä. Keskijohdon kriisiviestinnän valmiuksia 

voidaan näin ollen edistää esimerkiksi vuorovaikutusosaamista kehittävän koulutuksen 

avulla. 

 

Keskijohdon rooli sekä alaisena että esihenkilönä, työn vuorovaikutteinen luonne ja 

keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutustehtävät jo ennen kriisitilanteen ilmenemistä 

perustelevat keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittämisen tarvetta jo ennen 

kriisitilannetta. Kriisiviestinnän onnistumisen kannalta on tärkeää, että keskijohdolla on jo 

kriisiriskien ilmetessä tieto ja ymmärrys vuorovaikutusosaamisen merkityksestä kriisiriskien 

minimoimisessa ja mahdollisen kriisitilanteen ilmenemisen hoitamisessa. Jo ennen 

organisaation kriisitilannetta keskijohdon oman osaamisen ja taitojen reflektointi edistää 
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kriisiviestinnän tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa toteutumista, kun keskijohto 

tunnistaa vuorovaikutusosaamisensa kehityskohteet ja kykenee kehittämään näitä jo 

ennakoivasti ennen mahdollista kriisitilannetta. 

 

Keskijohdon viestintätehtävät ja vuorovaikutusosaaminen kriisitilanteen aikana 

Coombs & Holladay (2010, 20) mukaan kriisitilanteen aikainen viestintä sisältää 

tiedonhallintaa, kuten saadun tiedon käsittelyä, tiedon välittämistä ja prosessointia, 

kriisiviestien luomista sekä tiedon oikea-aikaista jakamista sidosryhmille, kuten henkilöstölle. 

Kriisitilanteissa ennakoiva, tehokas ja jatkuva kriisiviestintä on merkittävässä osassa kriisistä 

selviytymisessä. Kriisitilanteen ilmetessä alaiset odottavat johtajan selkiyttävän toiminnan 

periaatteita ja tavoitteita sekä luomaan järjestystä sekavaltakin tuntuvaan tilanteeseen. Tämän 

onnistuminen edellyttää sitä, että vastuussa olevat henkilöt saavat riittävästi tietoa tilanteesta 

sekä siitä, kuinka heidän odotetaan tilanteessa toimivan. (Viitala 2014, 301.) 

 

Jotta keskijohto voi toteuttaa kriisiviestintää ennakoivasti ja tehokkaasti, vaatii se 

keskijohdolta vuorovaikutustaitoa ilmaista asiat selkeästi ja rauhallisesti sekä taitoa 

kontrolloida omia tilanteen synnyttämiä tunteita viestiessään tilanteesta. Keskijohdon tulee 

myös saada riittävästi tietoa kriisitilanteesta, jotta kriisiviestintä toteutuu 

tarkoituksenmukaisesti. 

 

Kriisiviestit, joilla organisaatio kriisitilanteen aikana kommunikoi sidosryhmilleen ovat 

suuressa roolissa siinä, kuinka kriisitilannetta saadaan lievitettyä sekä mahdollisesti 

vähennettyä kriisistä aiheutuneita vahinkoja (Fediuk, Coombs & Botero 2010, 635, 647). On 

johtajan vastuulla, että hänen alaisensa saavat täyden tiedon kriisitilanteesta. Tulee kuitenkin 

huomioida miten ja millaista tietoa kriisitilanteesta jaetaan. Epäselvä, liian tunnepitoinen tai 

epämääräinen viestintä voi helposti luoda virheellisiä tarkoituksia tai vääristää kriisitilanteen 

merkitystä. (Ulmer 2012, 532–533.) 

 

Organisaation henkilöstö tuntee yleensä tarvetta ymmärtää miksi kriisitilanne tapahtui ja kuka 

siitä on vastuussa. Keskijohdon on hyvä huomioida, että jokainen henkilöstöstä vastaa 

kriisitilanteeseen erilaisin tunne- ja käyttäytymismallein. Esimerkiksi Fediuk, Coombs & 

Botero (2010, 644, 646–648) ovat havainneet, että silloin kun alainen kokee kriisitilanteessa 

tulleensa väärin kohdelluksi voi hän jättää asian huomiotta, vaatia hyvitystä tai 
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anteeksipyyntöä. Mikäli alaisen tunteisiin ei reagoida, voi negatiiviset tunteet kasvaa haluksi 

korjata vääryydet, mikä voi ilmetä esimerkiksi tietyn henkilön syyttelynä kriisitilanteen 

tapahtumisesta tai tapana vastustaa organisaation käytänteitä. 

 

Keskijohto on työssään jatkuvasti vuorovaikutuksessa alaisten kanssa ja on usein se henkilö, 

joka alaisille viestii kriisitilanteesta. Keskijohdolla on mahdollisuus vaikuttaa omalla 

vuorovaikutuskäyttäytymisellään siihen, kuinka alaiset käsittelevät kriisitilanteen aiheuttamat 

epävarmuudet ja huolet sekä siinä, kuinka alaiset kokevat, että heidän tiedon ja tuen 

tarpeeseen vastataan kriisitilanteen aikana. Keskijohdolta tämä vaatii ymmärrystä ja tietoa 

alaisten vuorovaikutuksen ja tiedon tarpeista, taitoa kuunnella, olla läsnä ja viestiä selkeästi 

sekä johdonmukaisesti kriisitilanteessa. Keskijohdon on tärkeä tarjota alaisille mahdollisuus 

avoimesti ja rauhassa kertoa omista tuntemuksistaan, huolistaan sekä antaa palautetta. Tämä 

vaatii keskijohdolta motivaatiota ylläpitää vuorovaikutussuhteita alaisten kanssa myös 

kriisitilanteessa sekä taitoa hallita ja koordinoida omia tunteita ja mahdollisia huolia. 

Keskijohdolta vaaditaan myös taitoa vastata alaisten tarpeisiin ja palautteeseen sekä johtajan 

omaa halua kertoa avoimesti tilanteesta. 

 

Keskijohdon kriisitilanteen aikaisia viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä tarkasteltaessa saadun 

tiedon käsittely ja prosessointi vaatii keskijohdolta ymmärrystä siitä, millaisia viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä saatu tieto heiltä edellyttää. Keskijohdon saadun tiedon käsittelyyn 

kuuluu esimerkiksi viestien luominen, joka tarkoittaa saadun tiedon muokkaamista siihen 

muotoon, että se vastaisi mahdollisten vastaanottajien, kuten alaisten tarpeita, vaatimuksia ja 

odotuksia samalla huomioiden, että tieto pysyy prosessoinnista huolimatta totuuden ja 

organisaation toimintatapojen mukaisena. Keskijohdon kriisitilanteen aikaisena 

vuorovaikutus- ja viestintätehtävänä on myös mahdollisten päätösten toteuttaminen 

esimerkiksi siitä kenelle, milloin ja miten tieto jaetaan. 

 

Kriisitilanteen aikana keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkitys korostuu, sillä 

keskijohdon kriisitilanteen viestintätehtävät vaativat erityistä vuorovaikutusosaamista. 

Organisaation kriisitilanteessa keskijohto on keskeisessä roolissa tiedonhallinnassa ja tiedon 

välittämisessä ja toimii usein ainoana tietolähteenä omille alaisilleen. Tämä vaatii 

keskijohdolta taitoa toteuttaa kriisiviestintää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että 

alaiset saavat tarvitsemansa tiedon oikeaan aikaan. Lisäksi keskijohdolta vaaditaan taitoa 
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kohdata kriisitilanteen aiheuttama alaisten epävarmuus, huoli ja tunteet sekä tukea ja reagoida 

heidän kriisitilanteen vuorovaikutustarpeisiin. 

 

Keskijohdon viestintätehtävät ja vuorovaikutusosaaminen akuutin kriisitilanteen 

jälkeen 

Akuutin kriisitilanteen jälkeinen viestintä kattaa kriisinhallinnan prosessin toiminnan 

analysoinnin, välttämättömistä muutoksista viestimisen henkilöstölle sekä tarvittaessa 

kriisitilanteen seurantaviestien tuottamisen ja jakelun henkilöstölle (Coombs & Holladay 

2010, 20). Siihen, osattiinko kriisitilanteeseen vastata tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella 

kriisiviestinnällä selviää vasta, kun nähdään kriisiviestinnän seuraukset. 

 

Kun tarkastellaan keskijohdon akuutin kriisitilanteen jälkeisiä viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä, voidaan niihin katsoa kuuluvan organisaation kriisitilanteen läpikäynti 

omien alaisten kanssa ja ylemmän johdon ilmoittamien toiminnan muutosten sekä niihin 

liittyvien toimintaohjeiden mahdollinen viestiminen ja merkityksentäminen alaisille. Lisäksi 

yksi tärkeimpiä kriisitilanteen jälkeisiä keskijohdon viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä on 

keskijohdon kriisiviestinnästä muilta saadun palautteen läpikäynti ja oman toiminnan 

itsereflektio. Kriisiviestinnästä saatu palaute antaa keskijohdolle arvokasta tietoa, jonka 

avulla keskijohto voi kehittää omaa toimintaansa yhä paremmaksi tulevaisuudessa. Palautteen 

saaminen ja siihen reagoiminen on tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä kuten 

Sellnow & Seeger (2013, 77) huomauttavat, jos organisaatiossa ei huomioida palautetta ja 

oteta opiksi jo pienissä epäonnistumisissa, koetaan organisaatiossa paljon todennäköisemmin 

toistuvia tai suuria kriisitilanteita. 

 

Jotta keskijohto kykenee arvioimaan omaa toimintaansa siinä, kuinka viestintä- ja 

vuorovaikutustehtävissä onnistuttiin ja mahdollisiin vuorovaikutushaasteisiin osattiin vastata, 

vaatii se keskijohdolta ymmärrystä ja tietoa kriisiviestinnässä vaadittavista viestintä- ja 

vuorovaikutustehtävistä sekä näiden tehtävien vaatimasta vuorovaikutusosaamisesta. 

Keskijohdon ymmärrystä kriisiviestinnän viestintä- ja vuorovaikutustehtävistä voidaan 

kehittää muun muassa vuorovaikutusosaamista kehittävällä koulutuksella, joka tulee 

keskijohdon vuorovaikutusosaamista kriisiviestinnän jokaisessa vaiheessa. 
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Keskijohdon kriisiviestinnällä on organisaation kriisistä selviytymisen kannalta huomattava 

merkitys. Keskijohdon ennakoivasti jo ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin 

kriisitilanteen jälkeen toteuttamat viestintä- ja vuorovaikutustehtävät, kuten keskijohdon 

kriisitilanteiden viestintä- ja vuorovaikutustehtävien etukäteinen määrittäminen, ennakoivasti 

oman vuorovaikutusosaamisen kehittäminen, tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten 

kriisiviestien luominen ja välittäminen sekä kriisitilanteen vuorovaikutuksen ja viestinnän 

onnistumisen reflektointi vaikuttavat siihen, kuinka esimerkiksi keskijohdon alaiset kokevat 

organisaation selviytyneen kriisitilanteesta ja kuinka heidät on huomioitu kriisitilanteen 

aikana. Alaisten kokemukset organisaation kriisiviestinnästä vaikuttavat taas yleisesti 

organisaation vuorovaikutusilmapiiriin ja kriisiviestinnän vuorovaikutuskäytänteisiin. 

 

Lopuksi 

Tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa kuvasin mitä tiedetään keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen merkityksestä organisaation kriisitilanteessa ja millaisia viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä keskijohdolla on ennakoivasti ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen 

aikana sekä kriisitilanteen jälkeen. Lisäksi avasin millaiset ovat keskijohdon viestintähaasteet 

ja -vastuut organisaation kriisitilanteessa. 

 

Vaikka tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa tarkastellaan keskijohdon viestintä- ja 

vuorovaikutustehtäviä laajasti ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin 

kriisitilanteen jälkeen, tulee huomioida, että kriisitilanteessa keskijohdon viestintä- ja 

vuorovaikutustehtävät eivät ala tai lopu vain näihin vaiheisiin. Kriisiviestintä vaatii 

keskijohdolta säännöllistä kouluttautumista, omien taitojen ylläpitämistä ja 

vuorovaikutusilmapiiriin panostamista jatkuvasti arjessa. Ulmer (2012, 532) huomauttaa, että 

hyvä vuorovaikutussuhde edistää kriisitilanteen aikaista yhteistyötä ja kriisiviestinnän sekä 

kriisinhallinnan onnistumista. Keskijohdon tulee kiinnittää huomiota omaan 

vuorovaikutuskäyttäytymiseen ja omalla toiminnallaan pyrkiä edistämään ja ylläpitämään 

vuorovaikutussuhteita omassa työssään jo vuorovaikutussuhteiden ensi hetkistä lähtien. 

Hyvien vuorovaikutussuhteiden ylläpito ja edistäminen voi edistää organisaation 

kriisitilanteessa keskijohdon kriisiviestinnän onnistumista merkittävästi, jonka vuoksi 

vuorovaikutussuhteiden merkitystä ei voi korostaa liikaa. 
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Keskijohdon rooli alaisena ja esihenkilönä sekä keskijohdon työn vuorovaikutteinen luonne 

vaikuttaa vahvasti keskijohdon kriisitilanteen viestintä- ja vuorovaikutustehtäviin ja tehtävien 

vaatimaan vuorovaikutusosaamiseen. Tässä esseetyyppisessä kirjoitelmassa kuvattiin laajasti 

niitä vuorovaikutustaitoja, joita onnistunut kriisiviestintä keskijohdolta vaatii ja millaisia 

vuorovaikutushaasteita keskijohto kriisitilanteissa voi kohdata. Näiden vaatimusten, kuten 

johtajan omien tunteiden hallinta, alaisten epävarmuuden ja tuen tarpeiden tunnistaminen 

sekä vuorovaikutussuhteiden ja -ilmapiirin edistäminen ja ylläpito kriisitilanteessa vaatii 

keskijohdolta erityistä vuorovaikutusosaamista. Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

edistää taitoa toteuttaa kriisiviestintää ja kriisitilanteen aikaista vuorovaikutusta tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen kehittämisen voikin nostaa 

keskijohdon tärkeimmäksi koulutustarpeeksi organisaation kriisiviestinnän kontekstissa. 
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4 ITSEOPISKELUMATERIAALI KESKIJOHDOLLE 

4.1 Itseopiskelumateriaalin lähtökohdat 

Tässä alaluvussa käsittelen itseopiskelumateriaalin lähtökohtia, kuten mitkä ovat perusteet 

sille, että itseopiskelumateriaalin kohderyhmänä on organisaation keskijohto ja millainen on 

keskijohdon kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen koulutustarve. Lisäksi avaan 

keskijohdon kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutuskoulutuksen merkitystä ja millainen 

itseopiskelumateriaali on vuorovaikutusosaamisen koulutuksen tapana. 

 

Kohderyhmä. Itseopiskelumateriaali on suunniteltu kehittämään keskijohdon kriisiviestintään 

liittyvää vuorovaikutusosaamista. Työssään keskijohto joutuu tasapainottelemaan monien 

vaatimusten, tavoitteiden sekä odotusten keskiössä. Opinnäytetyössä keskijohdolla tarkoitan 

henkilöitä, jotka toimivat esihenkilönä alaisilleen ja vastaavat omasta toiminnastaan 

ylemmälle johdolle, kuten hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Keskijohdon työn luonne on 

hyvin vuorovaikutteinen, sillä keskijohto kohtaa sekä työntekijöitä, ylempää johtoa, että usein 

ulkopuolisia sidosryhmäläisiä jatkuvasti, erilaisissa tilanteissa. Organisaation kohdatessa 

kriisitilanteen, keskijohto vastaa usein kriisiviestinnästä alaisilleen ja mahdollisesti myös 

ulkopuolisille sidosryhmäläisille. Kriisitilanteessa keskijohdon rooli on siis keskeisessä 

osassa organisaation kriisiviestintää, mikä korostaa keskijohdon kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen merkitystä. 

 
Koulutustarve. Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen on moniulotteinen kokonaisuus, joka 

vaikuttaa organisaation viestintäkulttuuriin ja viestintäilmapiiriin. Keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa johtajan viestintä- ja vuorovaikutustehtävien hoitamiseen 

sekä viestintävastuiden kantamiseen. Kun organisaatio kohtaa kriisitilanteen, keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka alaiset kokevat kriisiviestinnän 

onnistuneen. 

 
Organisaation kriisitilanteessa keskijohdolta edellytetään avoimen vuorovaikutusilmapiirin 

luomista ja ylläpitoa, alaisten viestintätavoitteiden, epävarmuuden ja tuen tarpeiden 

huomioimista, tiedon jakamista sekä keskijohdon ja alaisten vuorovaikutussuhteiden 

ylläpitoa. Näiden viestintä- ja vuorovaikutustehtävien hoitaminen edellyttää keskijohdolta 
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erityistä vuorovaikutusosaamista, kuten taitoa viestiä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, 

taitoa kontrolloida ja suunnitella omaa vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä motivaatiota olla 

alaistensa tukena ja apuna uudessa tilanteessa. Keskijohdolta vaaditaan 

vuorovaikutusosaamista jo ennakoivasti ennen akuuttia kriisitilannetta, sillä johtaja on 

vastuussa myös niiden järjestelmällisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa, joilla 

pyritään vähentämään mahdollisia kriisien riskejä (Simola 2014, 486). Tämä tarkoittaa 

keskijohdon taitoa verkostoitua, olla vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa ja 

motivaatiota selvittää mahdollisia kriisiriskejä ja taitoa puuttua näihin riskeihin jo ennen 

kriisitilanteen ilmaantumista. 

 

Kriisitilanteen aikana johtajan vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa siihen, toteutuuko 

kriisiviestintä kehittävänä, tehokkaana ja luottamusta sekä tyytyväisyyttä herättävänä vai 

epätehokkaana kriisiviestintänä, joka pahimmillaan vahingoittaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja 

vuorovaikutusosapuolten vuorovaikutussuhdetta. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisella on 

suuri vaikutus siihen, kuinka keskijohdon kriisiviestintä organisaation kriisitilanteessa 

onnistuu. Kehittämällä keskijohdon vuorovaikutusosaamista jo ennen kriisitilanteiden 

ilmenemistä, keskijohdolla on ymmärrys ja tieto kriisitilanteiden asettamista ominaispiirteistä 

ja vaatimuksista vuorovaikutusosaamiselle jo kriisitilanteen ilmetessä ja näin ollen enemmän 

valmiuksia vastata kriisitilanteen vuorovaikutuksellisiin haasteisiin. 

 

Keskijohdon kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen koulutuksen merkitys. 

Vuorovaikutusosaamisen merkitystä kriisiviestinnässä on jonkin verran tutkittu, mutta 

keskijohdon kontekstissa siitä on vielä hyvin vähän tietoa. Vuorovaikutuskoulutus vaikuttaa 

johtajien tietoisuuden kasvamiseen siitä, mikä merkitys johtamisviestinnällä on sekä myös 

johtajien omaan motivaatioon kehittää itseään ja organisaation vuorovaikutuskäytäntöjä. 

Vuorovaikutuskoulutus parantaa johtajien ymmärrystä siitä, millaista vuorovaikutusosaamista 

johtaja tarvitsee. Johtajien ymmärrys heidän vuorovaikutusosaamisensa vaatimuksista ja 

odotuksista edistää johtajan vuorovaikutusosaamisen sekä koko organisaation 

vuorovaikutuskäytänteiden tarkan ja tavoitteellisen kehittämisen. (Rouhiainen-Neunhäuserer 

2009, 183.) 

 

Keskijohto toimii työssään esihenkilönä, jolloin keskijohdon vuorovuorovaikutusosaamisen 

kehittäminen vuorovaikutuskoulutuksen avulla on perusteltua. Kriisiviestintä vaatii 
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keskijohdolta erityistä vuorovaikutusosaamista jolloin viestintäkoulutus, joka tarjoaa 

erityisesti kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen ymmärrystä ja tietoa, edistää 

keskijohdon ymmärrystä ja tietoa siitä, millaisia odotuksia ja vastuita kriisiviestintä heidän 

vuorovaikutukselleen asettaa, mitä ovat heidän viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä ennen 

kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen ja millaista 

vuorovaikutusosaamista nämä odotukset, vastuut ja viestintä- ja vuorovaikutustehtävät heiltä 

vaativat. Kun keskijohdolle tarjotaan koulutusta kriisiviestintään liittyvästä 

vuorovaikutusosaamisesta, se edistää heidän valmiuksiaan vastata niihin vuorovaikutuksen 

haasteisiin, joita he työssään organisaation kriisitilanteessa kohtaavat. 

 

Itseopiskelumateriaali vuorovaikutusosaamisen koulutustapana. Rouhiainen-Neunhäusererin 

(2009, 130) mukaan johtajien vuorovaikutusosaamisen katsotaan voivan kehittyä 

kokemuksen, käytännön harjoitusten sekä koulutuksen lisäksi myös oheislukemisen avulla. 

Kirjallinen materiaali tarjoaa koulutukseen osallistujalle mahdollisuuden palata opittujen 

asioiden pariin myös myöhemmin työnsä ohessa. Kirjallinen materiaali voi sisältää 

esimerkiksi erilaisia harjoituksia ja konkreettisia työkaluja, joita koulutukseen osallistuja voi 

soveltaa ja harjoitella opittuja taitoja sekä joiden avulla näitä taitoja voidaan siirtää käytännön 

työhön. (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 129, 189.) Kirjallinen materiaali kehittää 

yhtäläisesti muiden toteutustapojen lisäksi johtajan vuorovaikutusosaamista (Rouhiainen-

Neunhäuserer 2009, 129–130), joka tukee opinnäytetyön valittua koulutusmateriaalin 

tuottamistapaa itseopiskelumateriaalina. 

 

Opinnäytetyön itseopiskelumateriaali kehittää keskijohdon vuorovaikutusosaamista 

tarjoamalla keskijohdolle mahdollisuuden havainnoida omaa vuorovaikutusosaamistaan 

kriisiviestinnässä. Itseopiskelumateriaali tarjoaa konkreettisia työkaluja, joilla keskijohto voi 

kehittää omaa kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamistaan. Itseopiskelumateriaali 

sisältää esimerkiksi introspektiivisen vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa-mittarin, jolla 

keskijohto voi arvioida omaa kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamistaan ja saa 

palautteen omasta vuorovaikutusosaamisestaan. Itseopiskelumateriaali auttaa keskijohtoa 

syventämään ymmärrystä siitä, minkä vuoksi keskijohdon vuorovaikutusosaaminen on 

tärkeää ja tarpeellista kriisiviestinnässä ja kuinka keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

heijastuu johtajan omaan viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytymiseen kriisitilanteessa. 
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4.2 Itseopiskelumateriaalin tavoitteet ja toteutus 

Itseopiskelumateriaalin yleisenä tavoitteena on lisätä keskijohdon tietoa ja ymmärrystä 

kriisitilanteeseen liittyvästä vuorovaikutusosaamisesta. 

 

Yleisen tavoitteen lisäksi itseopiskelumateriaalilla on kolme tarkempaa päätavoitetta, jotka 

tukevat yleisen tavoitteen saavuttamista: 

1) Itseopiskelumateriaali tarjoaa keskijohdolle työkaluja havainnoida omaa vuorovaikutusosaa-
mistaan kriisiviestinnässä  

2) Itseopiskelumateriaali auttaa keskijohtoa syventämään ymmärrystä vuorovaikutusosaamisen 
tärkeydestä ja tarpeellisuudesta kriisiviestinnässä 

3) Itseopiskelumateriaali tarjoaa keskijohdolle konkreettisia työkaluja kehittää omaa vuorovai-
kutusosaamista kriisiviestinnässä 

 
Itseopiskelumateriaalia taustoittaa kaksi esseetyyppistä kirjoitelmaa, joista toisessa 

tarkastellaan keskijohdon vuorovaikutusosaamisen ominaispiirteitä, haasteita ja merkitystä 

organisaatiossa (kts. luku 3.1.) ja toisessa tarkastellaan keskijohdon vuorovaikutustehtäviä ja 

vuorovaikutusosaamisen merkitystä organisaation kriisitilanteessa (kts. luku 3.2.). Näiden 

esseetyyppisten kirjoitelmien pohjalta hahmottui ne viestintä- ja vuorovaikutustehtävät, joita 

keskijohdolta kriisitilanteessa odotetaan ja millaista vuorovaikutusosaamista näihin tehtäviin 

tai mahdollisiin viestintähaasteisiin vastaaminen keskijohdolta vaatii. 

 

Itseopiskeluamateriaali toteutettiin Canvan graafisella suunnittelualustalla PDF-muotoon. 

Materiaali tulee tulevaisuudessa olemaan Prezin esitysgrafiikan avulla toteutettu, jonka 

vuoksi itseopiskelumateriaalin diat ”Mitä vuorovaikutus on?”, ”Keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen” ja ”Mihin keskijohto tarvitsee vuorovaikutusosaamista” sisältävät 

yhdeksi PDF-sivuksi melko paljon tekstiä. Prezillä toteutettuna interaktiivisena 

itseopiskelumateriaalina diojen materiaalit tulevat porrastetusti, jolloin luettavuus ja 

käytettävyys helpottuvat. 

4.3 Itseopiskelumateriaalin rakenne, osaamistavoitteet ja sisältö 

Sisällöllisesti itseopiskelumateriaali on jaettu kolmeen eri osakokonaisuuteen: 
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4. Keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

5. Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen merkitys kriisiviestinnässä 

6. Mikä avuksi kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi? 

 

Itseopiskelumateriaalin ensimmäisen osakokonaisuuden ”Keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen” osaamistavoitteina on lisätä ymmärrystä vuorovaikutusosaamisen 

kokonaisuudesta ja sen merkitystä vuorovaikutussuhteissa ja auttaa ymmärtämään mitä 

erityisesti keskijohdon vuorovaikutusosaaminen on. Ensimmäinen osakokonaisuus sisältää 

tietoa, joka auttaa keskijohtoa ymmärtämään mihin keskijohto vuorovaikutusosaamista 

tarvitsee, ja mitkä ovat ne arkiset työtilanteet, joissa keskijohdon vuorovaikutusosaaminen 

tulee näkyväksi. Osakokonaisuus sisältää keskijohdolle pohdintatehtäviä, joilla keskijohto voi 

havainnoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan kriisiviestinnässä sekä millainen 

merkitys heidän vuorovaikutusosaamisellansa on kriisiviestinnän toteuttamiseen. Tämän 

osakokonaisuuden sisältö auttaa keskijohtoa syventämään ymmärrystä 

vuorovaikutusosaamisen tärkeydestä ja tarpeellisuudesta heidän työssään ja roolissaan 

organisaatiossa. Tämä ymmärrys on tärkeää, jotta keskijohto voi ymmärtää heidän 

vuorovaikutusosaamisen merkityksen myös kriisiviestinnän kontekstissa. 

 

Itseopiskelumateriaalin toisen osakokonaisuuden ”Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen 

merkitys kriisiviestinnässä” osaamistavoitteina on syventää keskijohdon ymmärrystä siitä, 

minkälaisia viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä heillä on ennen organisaatiossa ilmenevää 

kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen ja lisätä ymmärrystä 

siitä, mitä kriisiviestintä vaatii keskijohdolta. Toinen osakokonaisuus sisältää tietoa siitä, 

mikä merkitys keskijohdon vuorovaikutusosaamisellaan on organisaation kriisitilanteessa ja 

auttaa ymmärtämään miksi keskijohdon vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja 

merkityksellistä kriisiviestinnässä. Osakokonaisuus sisältää pohdintatehtäviä ja konkreettisia 

vinkkejä kriisitilanteen vuorovaikutusosaamisen kehittämisestä, joiden avulla keskijohto voi 

arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan kriisitilanteissa ja samalla kehittää omaa 

kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamistaan. Osakokonaisuus sisältää myös case-

esimerkin kriisiviestinnästä ja johtamisesta ja tarjoaa esimerkin avulla keskijohdolle tietoa 

siitä, kuinka he voivat työssään edistää kriisiviestinnän onnistumista. 
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Itseopiskelumateriaalin kolmannen osakokonaisuuden ”Mikä avuksi kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutuksen kehittämiseksi?” osaamistavoitteena on auttaa lukijaa reflektoimaan omaa 

vuorovaikutusosaamistaan ja sen kehittämiskohteita. Viimeinen osakokonaisuus sisältää 

konkreettisia työkaluja, joilla keskijohto voi omaa kriisiviestintään liittyvää 

vuorovaikutusosaamistaan kehittää. Tämä osakokonaisuus sisältää vuosikellon, jonka avulla 

organisaatio ja keskijohto voivat kirjata organisaation strategiaan esimerkiksi keskijohdon 

viestintä- ja vuorovaikutustehtävät, tehtävien edellyttämän vuorovaikutusosaamisen tarpeen 

ja koulutussuunnitelman, kuinka kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamista 

kehitetään. Vuosikellon hyödyntäminen varmistaa, että keskijohdon kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen varataan organisaatiossa riittävästi aikaa ja resursseja 

säännöllisesti. Viimeinen osa-alue sisältää myös introspektiivisen vuorovaikutustaidot 

kriisitilanteessa-mittarin, jolla keskijohto voi arvioida kriisiviestintään liittyvää 

vuorovaikutusosaamistaan. Mittari on Likert-asteikollinen ja sisältää myös palauteosion, 

jossa keskijohto saa palautteen ja kehitysehdotuksia siihen, kuinka kehittää tai ylläpitää omaa 

kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamista. Tarkemmin mittaria ja sen lähtökohtia 

avataan seuraavissa kappaleissa. 

 

Introspektiivinen vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa-mittari. Itseopiskelumateriaalin 

kolmanteen osakokonaisuuteen sisältyvä vuorovaikutusosaamisen itsearvioinnin mittari 

pohjautuu Spitzbergin & Cupachin (1984, 117–118) vuorovaikutusosaamisen jäsennykseen 

kognitiivisen, affektiivisen ja behavioraalisen ulottuvuuden näkökulmista. 

Vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa itsearviointimittarin osaamistavoitteena on, että 

keskijohto oppii tunnistamaan ja arvioimaan omaa kriisitilanteeseen liittyvää 

vuorovaikutusosaamistaan. Mittari havainnollistaa vastaajan omaa arviota 

vuorovaikutustaidostaan toimia kriisitilanteen vuorovaikutustilanteessa 

tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, vastaajan arviota omasta vuorovaikutusrohkeudesta ja 

motivaatiosta osallistua kriisitilanteen vuorovaikutukseen sekä vastaajan kriisiviestintään 

liittyvästä tiedosta ja halusta arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan. 

 
Yleisesti mittareissa on tärkeää huomioida mitkä osaamisalueet ovat aiheellista arvioida 

(Spitzberg 2003, 106). Se, mitkä osaamisalueet ovat aiheellisia riippuvat mitä mittarilla 

pyritään mittaamaan, eli mikä on mittarin tavoite ja mikä on mittarin konteksti. Tässä 

opinnäytetyössä mittarin tavoitteena on auttaa lukijaa reflektoimaan omaa kriisiviestintään 
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liittyvää vuorovaikutusosaamistaan ja sen kehittämiskohteita sekä auttaa havainnoimaan 

vuorovaikutusosaamisen merkitystä kriisiviestinnässä. Mittarin kontekstina toimii keskijohto 

asiantuntijaorganisaatiossa ja vuorovaikutusosaaminen kriisitilanteessa. Mittarin väittämät on 

koottu opinnäytetyön taustoittavien esseetyyppisten kirjoitelmien lähtökohtien pohjalta 

ilmenneiden keskijohdon kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisen erityispiirteiden 

pohjalta, eli mitä keskijohdon vuorovaikutusosaamiselta odotetaan ja vaaditaan 

kriisitilanteissa. Näitä erityispiirteitä ovat esimerkiksi johtajan tietämys ja ymmärrys 

kriisiviestinnän vuorovaikutustilanteista, taito ylläpitää vuorovaikutussuhteita, johtajan taito 

koordinoida ja suunnitella omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään, johtajan 

tunteidenhallintataidot ja johtajan oma motivaatio kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen. 

 

Purhonen huomauttaa (2012, 43), että vuorovaikutusosaamisen itsearviointimittaria 

käytettäessä tulee huomioida, että itsearviointia toteuttava yksilö voi arvioida 

vuorovaikutusosaamista omien arvojensa, motivaationsa tai odotuksiensa mukaan, eikä 

tosiasiallisen vuorovaikutusosaamisen. Suunnitellussa itseopiskelumateriaalissa mittari toimii 

keskijohdon vuorovaikutusosaamisen reflektoinnin työkaluna. Itsearviointimittarin avulla 

keskijohto herättelee ajatuksiaan vuorovaikutusosaamisen osaamisalueista, eikä mittarin 

avulla tuoteta taustatietoa tutkimustarkoitukseen, jonka vuoksi itsearviointimittarin käyttö 

tällaisenaan osana itseopiskelumateriaalia on perusteltua. 

 

Vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa itsearviointimittari toteutetaan Likert-asteikollisena 

mittarina. Mittari jaetaan kolmeen osaamisalueeseen: vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa, 

vuorovaikutusrohkeus ja motivaatio kriisitilanteessa ja kriisiviestintään liittyvä tieto ja halu 

arvioida osaamista. Jokaisen osa-alueessa kuvataan 5 väittämää, jotka kuvaavat kyseisen 

osaamisalueen vuorovaikutusosaamisen ulottuvuuksia. Väittämiin on viisi 

vastausvaihtoehtoa, 1 = olen eri mieltä, 2 = olen jokseenkin eri mieltä, 3 = en ole samaa, 

mutta en eri mieltäkään, 4 = olen jokseenkin samaa mieltä, 5 = olen samaa mieltä, jotka 

kuvaavat kuinka vahvasti vastaaja on samaa tai eri mieltä väittämien kanssa. 

 

Mittari tarjoaa myös palautteen kriisiviestintään liittyvästä vuorovaikutusosaamisesta. 

Palautteen saa erikseen jokaisesta kolmesta osaamisalueesta. Jokaisen kategorian kohdalla 

palaute määritetään pistemäärän mukaan, kun jokaisen kategorian vastausvaihtoehdoista saa 
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valitun vastauksen mukaisen pistemäärään, eli vastausvaihtoehdosta yksi saa yhden pisteen, 

vastausvaihtoehdosta kaksi saa kaksi pistettä ja niin edelleen. Palaute on jaettu jokaisessa 

kategoriassa kolmeen eri tasoon, joista jokainen tarjoaa pohdittavaa ja ideoita siihen, kuinka 

omaa kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamista voi kehittää ja pitää yllä. 

4.4 Itseopiskelumateriaali 
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5 ARVIOINTI 

Seuraavaksi arvioin opinnäytetyötäni asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen kautta. 

Vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta voitaisiin myös arvioida usean eri näkökulman tai 

menetelmän mukaisesti, esimerkiksi koulutuksen tuloksellisuuden, tehokkuuden tai 

koulutustarpeiden saavuttamisen näkökulmasta. Itseopiskelumateriaalia ei kuitenkaan päästy 

tarjoamaan organisaatioiden kokeiltavaksi, jolloin arviointia ei näiden kriteerien perusteella 

voida suorittaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelin keskijohdon kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen kehittämistä itseopiskelumateriaalin avulla. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli tarkastella työelämän vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen 

teoreettisia lähtökohtia keskijohdon sekä kriisiviestinnän kontekstissa. 

 

Keskijohdon vuorovaikutusosaamista, sen merkitystä kriisiviestinnässä ja keskijohdon 

kriisiviestinnässä vaadittavan vuorovaikutusosaamisen kehittämistä on tutkittu vielä hyvin 

vähän. Tämän vuoksi opinnäytetyö vaati tarkkaa rajausta, sillä aihetta ei voinut rajata 

pohjautuen tutkimustietoon. Rajaus vaati itseltäni paljon käsitteiden määrittelyä ja 

tarkastelua, kuten mikä on keskijohto, millaisia ovat keskijohdon työtehtävät ja rooli 

organisaatiossa ja millaista vuorovaikutusosaamista nämä työtehtävät ja rooli organisaatiossa 

vaativat. Tämän jälkeen pääsin soveltamaan johtajan kriisiviestintään vaadittavan 

vuorovaikutusosaamisen merkitystä ja kehittämistä keskijohdon kontekstissa. 

 

Haastavaa oli löytää itseopiskelumateriaalina toteutettavaa koulutusta käsittelevää 

kirjallisuutta, sillä valtaosa vuorovaikutusosaamista ja kriisiviestintää käsittelevästä 

kirjallisuudesta keskittyy lähinnä kasvotusten toteutettavaan koulutukseen tai esimerkiksi 

koulutuksen oheismateriaaleihin ja niiden merkitykseen. Tätä merkitystä sovelsin myös 

itseopiskelumateriaalin toimivuuden ja tarpeen tarkasteluun, sillä oheismateriaalin suurin 

hyöty koettiin siinä, että se on koulutettavalla käytössä ja tukena myös kasvokkain toteutetun 

koulutuksen jälkeen ja tämä piirre toteutuu myös itseopiskelumateriaalissa. 

 

Opinnäytetyön henkilökohtaisena tavoitteenani oli syventää omaa asiantuntijuuttani 

kriisiviestinnän ja vuorovaikutusosaamisen kehittämisestä sekä toimivan 
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itseopiskelumateriaalin suunnittelusta ja tuottamisesta. Käytin itseopiskelumateriaalin 

suunnitteluun paljon aikaa, sillä halusin perehtyä koulutuksessa esiintyviin asioihin 

mahdollisimman tarkasti ja saada itseopiskelumateriaalista mahdollisimman 

käytännönläheisen. Tämä vaati paljon teoriatiedon käsittelyä ja sen mukauttamista helposti 

ymmärrettävään ja lähestyttävään muotoon, joka piti myös vielä tiivistää 

itseopiskelumateriaaliin sopivaksi. Tiivistämisestä johtuen paljon tietoa jäi myös käyttämättä. 

 

Mielestäni onnistuin kuitenkin soveltamaan teoriatietoa saaden käytännönläheisen ja 

rakenteeltaan toimivan itseopiskelumateriaalin. Tulevaisuudessa suunnitellessani 

koulutusmateriaaleja minun kannattaa pohtia tarkkaan mitkä ovat ne pääkohdat, joiden 

ympärillä tietoa tulee olla enemmän ja pyrkiä näin tarkentamaan koulutuksen fokusta jo 

alusta saakka. Tämä lyhentää koulutussuunnitteluun käytettävää aikaa, joka tukee 

koulutusmateriaalin taloudellista kannattavuutta. Jatkossa minulla on kuitenkin jo kokemusta 

itseopiskelumateriaalin suunnittelusta ja toteutuksesta, joka edistää kannattavuuden 

parantumista tulevaisuudessa. 

 

Itseopiskelumateriaalin suunnittelu ja toteutus olivat itselleni uusia, mutta mielenkiintoisia 

kokemuksia. Tutustuin teoriatietoon vuorovaikutuskoulutuksesta ja erilaisista alustoista, joilla 

itseopiskelumateriaalia voidaan toteuttaa. Itseopiskelumateriaalin suunnittelin 

interaktiivisessa alustassa käytettäväksi. Materiaali rakennettiin opinnäytetyöhön käytännön 

syistä Canvan graafisella suunnittelualustalla PDF-muotoon, mutta materiaali tulee 

tulevaisuudessa olemaan Prezin esitysgrafiikan avulla toteutettu. Interaktiivinen 

itseopiskelumateriaali, jossa käyttäjä voi siirtyä rakenteesta toiseen omien valintojen mukaan 

tekee materiaalista selkeämmän ja mielekkäämmän käyttää. Tämä taas vaikuttaa siihen, 

kuinka laadukkaana ja tehokkaana itseopiskelumateriaalia voidaan pitää. 

 

Suurimpia haasteita itseopiskelumateriaalin toteuttamisessa itselläni oli alun epävarmuuden 

vähentäminen siinä, että koen olevani riittävän asiantunteva kriisiviestinnän ja 

vuorovaikutusosaamisen osa-alueilla, jotta tiedän mitkä ovat itseopiskelumateriaalin 

tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta olennaisimmat osakokonaisuudet. Oma asiantuntijuuteni 

ja osaamiseni itseopiskelumateriaalin suunnittelussa kehittyi huomattavasti ja tunnistan nyt 

vahvuuksiani ja niitä kehityskohteita, joihin vuorovaikutuskouluttajana minun tulee erityisesti 

kiinnittää huomiota. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni koen myös kehittyneeni tieteellisen 
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tekstin tuottamisessa ja alun haastavuudesta huolimatta, koen oppineeni myös tuomaan 

rohkeammin esille omat näkökulmani. Näin ollen koen saavuttaneen opinnäytetyölle 

asettamani henkilökohtaisen tavoitteen hyvin. 

 

Itseopiskelumateriaalin yleisenä tavoitteena oli lisätä keskijohdon tietoa ja ymmärrystä 

kriisitilanteeseen liittyvästä vuorovaikutusosaamisesta. 

Yleisen tavoitteen lisäksi itseopiskelumateriaalilla on kolme tarkempaa päätavoitetta, jotka 

tukivat yleisen tavoitteen saavuttamista: 

1) Itseopiskelumateriaali tarjoaa keskijohdolle työkaluja havainnoida omaa vuorovaikutusosaa-
mistaan kriisiviestinnässä  

2) Itseopiskelumateriaali auttaa keskijohtoa syventämään ymmärrystä vuorovaikutusosaamisen 
tärkeydestä ja tarpeellisuudesta kriisiviestinnässä 

3) Itseopiskelumateriaali tarjoaa keskijohdolle konkreettisia työkaluja kehittää omaa vuorovai-
kutusosaamista kriisiviestinnässä 

 

Jotta nämä itseopiskelumateriaalille asetetut tavoitteet saavutettiin, jaoin 

itseopiskelumateriaalin sisällön kolmeen osakokonaisuuteen, joille jokaiselle asetin myös 

omat, itseopiskelumateriaalin tavoitteita tukevat osaamistavoitteet. 

 

Itseopiskelumateriaalin ensimmäisen osakokonaisuuden ”Keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen” osaamistavoitteina oli lisätä ymmärrystä vuorovaikutusosaamisen 

kokonaisuudesta ja sen merkitystä vuorovaikutussuhteissa ja auttaa ymmärtämään mitä 

erityisesti keskijohdon vuorovaikutusosaaminen on. Osakokonaisuus kuvasi tarkasti, mutta 

tarpeeksi käytännönläheisesti sitä, mitä vuorovaikutusosaaminen on ja mitä keskijohdon 

vuorovaikutusosaaminen on. Keskijohdon on tärkeä ymmärtää vuorovaikutusosaamisen 

käsite ja mitä se tarkoittaa heidän työssään, jotta he voivat tarkoituksenmukaisemmin ja 

tehokkaammin omaa vuorovaikutusosaamistaan kehittää. 

 

Itseopiskelumateriaalin toisen osakokonaisuuden ”Keskijohdon vuorovaikutusosaamisen 

merkitys kriisiviestinnässä” osaamistavoitteina oli syventää keskijohdon ymmärrystä siitä, 

minkälaisia viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä heillä on ennen organisaatiossa ilmenevää 

kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen ja lisätä ymmärrystä 

siitä, mitä kriisiviestintä vaatii keskijohdolta. Osakokonaisuus antoi keskijohdolle laajasti 

tietoa siitä, millaisia viestintä- ja vuorovaikutustehtäviä organisaation kriisitilanne 
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ennakoivasti, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen heiltä vaatii. Lisäksi 

osakokonaisuudesta löytyi case-esimerkki kriisiviestinnän ja johtamisen merkityksestä 

organisaation kriisitilanteesta, joka tarjosi ja havainnollisti syvemmin keskijohdon 

vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä organisaation kriisitilanteessa. Osakokonaisuus sisälsi 

myös konkreettisia pohdintatehtäviä, joiden avulla keskijohto saa linkitettyä heti oppimansa 

tiedon käytännön työhönsä. 

 

Itseopiskelumateriaalin kolmannen osakokonaisuuden ”Mikä avuksi kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutuksen kehittämiseksi?” osaamistavoitteena oli auttaa lukijaa reflektoimaan omaa 

vuorovaikutusosaamistaan ja sen kehittämiskohteita. Osakokonaisuus tarjosi keskijohdolle 

konkreettisina työkaluina oman vuorovaikutusosaamisen havainnointiin tarkoitetun 

vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa itsearviointimittarin ja vuosikellon, joiden avulla he 

voivat kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan. Vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa-

mittarilla kouluttautuva voi arvioida kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutusosaamisensa. 

Kouluttautuva voi arvioida omaa osaamistaan kolmen eri kategorian avulla: 

vuorovaikutustaidot kriisitilanteessa, vuorovaikutusrohkeus ja motivaatio kriisitilanteessa ja 

kriisiviestintään liittyvä tieto. Tämä mittari toimi myös konkreettisena työkaluna, jolla 

keskijohto voi kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan kriisiviestinnässä, sillä mittari tarjosi 

palautteen, joka edistää kouluttautuvan vuorovaikutusosaamisen vahvuuksien ja 

kehityskohteiden tunnistamista ja aktivoi vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen myös 

itseopiskelumateriaalin lukemisen jälkeen. Osakokonaisuus sisälsi myös vuosikellon, jonka 

avulla keskijohdon kriisiviestintään liittyvän vuorovaikutuskoulutuksen tarpeellisuus, 

tavoitteet ja -haasteet kirjataan yhdessä ylemmän johdon kanssa. Keskijohto ei usein voi itse 

määritellä kuinka paljon heille tarjotaan organisaation puolelta ulkopuolisen järjestämiä 

vuorovaikutuskoulutuksia, mutta vuosikello tarjosi kuitenkin keskijohdolle työkalun, jota he 

voivat esitellä ylemmälle johdolle ja näin edistää keskijohdon kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutuskoulutuksen tarpeiden tunnistamista ja säännöllisyyttä. Vuosikellon avulla 

keskijohto voi organisaation muiden toimijoiden kanssa aikatauluttaa oman kriisiviestintään 

liittyvän vuorovaikutusosaamisen koulutuksen ja varmistaa näin oman osaamisen 

kehittymisen. 

 

Itseopiskelumateriaali tarjosi jokaisessa osakokonaisuudessa koulutettavalle mahdollisuuden 

pohtia opittua asiaa oman työnsä ja osaamisensa kautta. Tämä tuki itseopiskelumateriaalin 
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henkilökohtaisuutta ja interaktiivisuutta antamalla kouluttautuvalle konkreettisen 

kysymyksen tai esimerkkejä, kuinka osa-alueessa käsitelty aihe näkyy työelämässä ja 

viestintäkäyttäytymisessä. Itseopiskelumateriaali antaa keskijohdolle merkitystä 

kriisiviestintään tarvittavan vuorovaikutusosaamiselle ja sanoittaa niitä viestintätehtäviä, joita 

keskijohdolta ennen kriisitilannetta, kriisitilanteen aikana ja akuutin kriisitilanteen jälkeen 

edellytetään. Tämä edistää sitä, että keskijohto myös itse tunnistaa kriisiviestintään liittyvän 

vuorovaikutusosaamisen vaatimukset. Itseopiskelumateriaali kehitti keskijohdon ymmärrystä 

ja tietoa vuorovaikutusosaamisen merkityksestä kriisiviestinnässä, mikä edistää mahdollisen 

kriisitilanteen ilmetessä sitä, että keskijohdolla on enemmän taitoa ja tietoa vastata 

kriisitilanteen aiheuttamiin vuorovaikutuksellisiin haasteisiin. 

 

Itseopiskelumateriaalin sisältö ja rakenne tukevat itseopiskelumateriaalille asetettuja 

tavoitetta ja koen saavuttaneeni asetetut tavoitteet hyvin. Pohdittavaksi jää, voisiko 

konkreettiset työkalut olla vielä tehokkaampia, mikäli niitä olisi mahdollisuus avata ja 

tarkentaa vielä laajemmin. Tulee myös huomioida, että itseopiskelumateriaalin tavoitteiden 

saavuttamista on kuitenkin haastava arvioida, sillä en päässyt tarjoamaan 

itseopiskelumateriaalia millekään organisaatiolle, enkä näin ollen tiedä, koettiinko 

itseopiskelumateriaalin todella lisäävän keskijohdon tietoa ja ymmärrystä kriisitilanteeseen 

liittyvästä vuorovaikutusosaamisesta. 

 

Koen, että tuottamani itseopiskelumateriaalista olisi hyötyä monille organisaatioille, jotka 

haluavat kehittää keskijohtonsa kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamista ja sitä 

kautta koko organisaation viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteitä. Tulee kuitenkin huomioida, 

että koulutuksen tulisi aina pohjautua koulutettavan tahon koulutustarpeisiin, joten täysin 

tällaisenaan itseopiskelumateriaali ei välttämättä palvelisi useampaa organisaatiota ilman 

yksilöllistä räätälöintiä. Itseopiskelumateriaalin runko on kuitenkin toimiva ja näin ollen 

mahdollinen yksilöllinen räätälöinti on helppo toteuttaa koulutettavan tahon koulutustarpeita 

vastaavaksi. Tulevaisuudessa tavoitteenani on jatkokehittää itseopiskelumateriaalia niin, että 

voisin tarjota itseopiskelumateriaalia organisaatioille, jotka haluavat kehittää keskijohdon 

kriisiviestintään liittyvää vuorovaikutusosaamista. Itseopiskelumateriaalin siirtäminen 

tulevaisuudessa interaktiivisempaan Prezi-alustaan tekee materiaalista myös entistä 

käyttäjäystävällisempää ja miellyttävämpää.  
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