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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää esihenkilöiden johtajaidentiteetin 

kehittymistä koettuna ilmiönä sekä coachingia osana sitä. Tarkoituksena oli vastata 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten esihenkilöiden johtajaidentiteetti on kehittynyt ja 

mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen? Miten coaching näyttäytyy osana esihenkilöiden 

johtajaidentiteetin kehittymistä?  

Lähestymistapana tutkimuksessa oli eksistentiaalinen fenomenologia, joka on kiinnostunut 

kokemuksista ja siitä, mistä ne saavat sisältönsä. Tutkimusaineisto hankittiin 

haastattelemalla neljää sisäiseen coachingiin osallistunutta esihenkilöä Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomissa ja analysoitiin mukaillen Perttulan fenomenologista metodia.  

Tutkimuksen tuloksina esitetään kaksi yleistä merkitysverkostoa sekä neljä yksilökohtaista 

merkitysverkostoa, joista edelliset kuvaavat tutkimukseen osallistuneiden esihenkilöiden 

yhteisiä ja jälkimmäiset yksilöllisiä kokemuksia. Tulosten perusteella esihenkilöiden 

ihmisten johtamista korostava johtajaidentiteetti näyttää muodostuneen jo ennen coachingiin 

osallistumista ja vahvistuneen sen myötä. Coachingin lisäksi muina johtajaidentiteetin 

kehittymiseen vaikuttavina tekijöinä tunnistettiin merkittävät tapahtumat, johtajan rooliin 

kohdistuvat odotukset, suhteet muihin, palaute sekä kokemuksen karttuminen.  

Tulokset tukivat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan johtajaidentiteetin kehittyminen voi 

tapahtua niin yksilön sisäisesti kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ilmiötä ei kuitenkaan 

ole juuri lähestytty eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta, eikä sitä ole tarkasteltu 

coachingin kontekstissa, minkä vuoksi tälle tutkimukselle oli selkeä tarve.  

Avainsanat: esihenkilöt, johtajaidentiteetti, coaching, kokemus, eksistentiaalinen 

fenomenologia. 

x Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän omia henkilötietoja.
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1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli eksistentiaalis-fenomenologisen lähestymistavan 

avulla selvittää esihenkilöiden koettua johtajaidentiteetin kehittymistä sekä coachingia 

osana sitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla sisäiseen coachingiin joko coachina 

tai coachattavana osallistuneita esihenkilöitä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa ja 

analysoitiin mukaillen Perttulan (1995, 2000) fenomenologista metodia. 

Johtajaidentiteettiä ja sen kehittymistä on tutkittu empiirisesti ja varsinkin kvalitatiivisesti 

vain vähän (Epitropaki, Kark, Mainemelis & Lord 2017), minkä vuoksi ei myöskään ole 

juuri löydettävissä tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu johtajaidentiteetin ja coachingin 

välistä suhdetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin paikata tätä aukkoa kuvaamalla niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittymiseen, ja pyrkimällä 

ymmärtämään ilmiötä kokemuksellisesta näkökulmasta.  

Erityisen mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa oli coachingin osuus 

johtajaidentiteetin kehittymisessä, sillä useiden organisaatioiden tapaan Traficom pyrkii 

kohti valmentavaa johtamistapaa. Siinä esihenkilön rooli on coachin kaltainen: esihenkilö 

kysyy kysymyksiä sekä tukee johdettaviaan ja edesauttaa heidän kehittymistään sen sijaan, 

että antaisi valmiita vastauksia, arvioisi ja käskyttäisi heitä (Ibarra & Scoular 2019). 

Valmentavan johtamisen, kuten minkä tahansa uuden toimintatavan, jalkauttaminen 

teoriasta käytäntöön on organisaatioissa usein haastavaa. Oletankin, että siinä onnistuminen 

vaatii muutosta myös esihenkilöiden ajattelutavassa, etenkin siinä, miten he näkevät itsensä. 

Sen vuoksi ajattelin, että johtajaidentiteetin tutkiminen coachingin yhteydessä olisi 

tarpeellista ja voisi tarjota organisaatioille hyödyllistä tietoa esimerkiksi 

johtamisen kehittämisen kannalta. 

Tutkimusprosessia ohjaavina tutkimuskysymyksinä, joihin tässä tutkimuksessa pyrittiin 

vastaamaan, toimivat seuraavat: 

1. Miten esihenkilöiden johtajaidentiteetti on kehittynyt ja mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen?   

2. Miten coaching näyttäytyy osana esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittymistä? 
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Seuraavassa luvussa määrittelen tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja käsittelen tarkemmin 

johtajaidentiteettiä ja sen kehittymistä tutkimusilmiönä, coachingia ohjausmenetelmänä sekä 

eksistentiaalisen fenomenologian lähtökohtia kokemuksen tutkimukseen. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

2.1 Johtajaidentiteetti ja sen kehittyminen 

 

Identiteetti on ollut jo pitkään suosittu aihe organisaatiotutkimuksessa, ja sen merkitys myös 

johtamiselle ja johtajana kehittymiselle on tunnistettu. Identiteetillä viitataan ihmisen 

käsityksiin siitä, kuka hän on ja mitä hän edustaa. Identiteettiä on perinteisesti pidetty 

yhtenäisenä ja pysyvänä, mutta nykyään se nähdään moniulotteisena kokonaisuutena, joka 

koostuu useista identiteettityypeistä ja kehittyy koko ajan. Eri identiteettityypit aktivoituvat 

eri tilanteissa, ja yleensä vain yksi niistä on kerrallaan toiminnassa. Toisinaan tähän itseen 

liittyvien käsitysten kokonaisuuteen viitataan myös termillä minäkäsitys, mutta 

johdonmukaisuuden vuoksi käytän tässä tutkimuksessa vain käsitettä identiteetti. 

Johtajaidentiteetillä viittaan identiteettityyppiin, joka koskee johtajana olemista ja kertoo 

siitä, miten ihminen näkee itsensä johtajana. Mitä selkeämpi ja itselle keskeisempi oma 

johtajaidentiteetti on, sitä todennäköisemmin ihminen hakeutuu tilanteisiin, joissa voi 

toteuttaa ja kehittää tätä osaa itsestään. (Day & Harrison 2007; Sveningsson & Alvesson 

2003.)  

Identiteetissä ajatellaan yleisesti olevan kolme eri tasoa, joita ovat yksilöllinen (personal, 

individual), suhteellinen (relational) ja kollektiivinen (collective) taso, ja myös 

johtajaidentiteettiä voidaan tarkastella niiden kautta. Mikäli johtajaidentiteetti nähdään 

ensisijaisesti yksilöllisenä, pohjautuu se sellaisiin ominaisuuksiin tai persoonallisuuden 

piirteisiin, jotka erottavat itsen johtajana muista. Suhteellisella ja kollektiivisella tasolla 

käsitys itsestä johtajana muodostuu puolestaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Käytännössä se tarkoittaa, että suhteellisella tasolla johtajaidentiteetti perustuu 

henkilökohtaisiin suhteisiin esimerkiksi omien johdettavien kanssa, kollektiivisella tasolla 

puolestaan ryhmän tai laajemman yhteisön, kuten tiimin tai organisaation, jäsenyyteen. 

(Brewer & Gardner 1996; Day & Harrison 2007.) Aloittelevan johtajan johtajaidentiteetissä 

voi painottua sen yksilöllinen puoli, mutta suhteellisen ja kollektiivisen puolen painoarvo 

saattaa kasvaa, kun johtaja kehittyy ja hänen ymmärryksensä omien toimiensa vaikutuksesta 

muihin lisääntyy (Lord & Hall 2005).   

Identiteetissä voidaan nähdä olevan myös ajallisesti toisistaan erottuvia ulottuvuuksia. 

Käsitteellä possible selves, vapaasti suomennettuna mahdolliset identiteetit, tarkoitetaan 

yksilön tulevaisuuteen suuntautuvia käsityksiä siitä, millaiseksi hän voisi tai haluaisi tulla ja 
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millaiseksi pelkää tulevansa. Jokaisella johtajallakin on todennäköisesti jonkinlainen 

mielikuva siitä, millainen johtaja hän haluaisi olla, millaiseksi hänellä on potentiaalia 

kehittyä ja millaiseksi hän ei missään nimessä toivo tulevansa. Mahdolliset identiteetit 

ilmentävät yksilön tavoitteita, pyrkimyksiä, motiiveja, pelkoja ja uhkakuvia ja siten myös 

ohjaavat tämän toimintaa. Tulevaisuuden lisäksi mennyt ja nykyisyys ovat läsnä 

mahdollisissa identiteeteissä, sillä ne perustuvat menneisiin ja liittyvät kiinteästi nykyisiin 

käsityksiin itsestä ollen kuitenkin erotettavissa niistä. Ne ovat yksilöllisiä mutta myös 

selkeästi sosiaalisia, sillä näkemys siitä mitä minä voisin olla, syntyy usein vertaamalla itseä 

siihen, mitä muut ihmiset ovat. (Markus & Nurius 1986.)  

Identiteetin kehittyminen nähdään dynaamisena prosessina jonakin olemisen tai joksikin 

tulemisen sijaan. Kyseistä prosessia kutsutaan identiteettityöksi (identity work), jossa 

ihminen muodostaa, korjaa, ylläpitää, vahvistaa ja arvioi uudelleen käsityksiä itsestään 

muodostaakseen sisäisesti johdonmukaisen ja muista ihmisistä erottuvan käsityksen 

itsestään. (Sveningsson & Alvesson 2003.) Identiteetin kehittymisprosessiin voidaan 

vaihtoehtoisesti viitata myös identiteettileikin (identity play) käsitteellä, jolla tarkoitetaan 

mahdollisten identiteettien rakentamista ja väliaikaista kokeilemista. Identiteettileikki 

täydentää käsitystä identiteettityöstä mutta eroaa siitä kuitenkin joiltakin osin. 

Identiteettityön pohjimmaisena tavoitteena on säilyttää ja suojella olemassa olevia 

identiteettejä tai mukautua erilaisiin rooleihin liitettyihin odotuksiin ja vaatimuksiin, kun 

taas identiteettileikissä on kyse itsensä keksimisestä yhä uudelleen. Motiivi identiteettityölle 

tulee siis yksilön ulkopuolelta, identiteettileikin motiivi on puolestaan yksilön sisäinen. 

Identiteettityö on kiinteästi sidoksissa ulkoiseen todellisuuteen ja sen asettamiin rajoihin, 

mutta identiteettileikki tapahtuu todellisuuden ja kuvitelmien välimaastossa. Prosessina 

identiteettityö etenee järjestelmällisesti kohti tavoiteltua identiteettiä, kun taas 

identiteettileikissä on kyse eräänlaisesta tutkimusmatkasta, jossa mutkat matkassa kuuluvat 

asiaan. (Ibarra & Petriglieri 2010.) 

Ajateltiinpa johtajaidentiteetin kehittymistä työnä tai leikkinä, voidaan sitä identiteetin 

tapaan tarkastella kolmen eri tason näkökulmasta, joita ovat yksilön sisäinen (intrapersonal), 

yksilöiden välinen (interpersonal) sekä ryhmän (group) taso. Yksilön sisäisellä tasolla kyse 

on sellaisista prosesseista, jotka vaikuttavat tämän subjektiivisiin käsityksiin ja kokemuksiin 

itsestä, kun taas kahdella jälkimmäisellä tasolla johtajaidentiteetti rakentuu sosiaalisesti. 

Suhteellisella tasolla se tapahtuu kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa johtajan ja 
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johdettavan välillä, jolloin molempien identiteetit tulevat vaikutetuiksi, ryhmän tasolla 

puolestaan suhteessa sosiaalisiin kategorioihin. (Epitropaki ym. 2017.)  

Yksilön sisäisellä tasolla johtajaidentiteetin kehittymistä voidaan tarkastella tilapäisten 

identiteettien (provisional selves) näkökulmasta. Käsitteellä tarkoitetaan tietyssä tilanteessa 

mahdollisia, keskenään vaihtoehtoisia identiteettejä, jotka ovat keskeneräisiä ja vasta 

muotoutumassa. Yksilö voi pyrkiä sopeutumaan niiden avulla esimerkiksi johtajan rooliin 

ja hyödyntää niitä rakentaessaan johtajaidentiteettiään. Käytännössä hän kokeilee ja 

vertailee tilapäisiä identiteettejä keskenään sovittaakseen olemassa olevat kykynsä ja 

käsityksensä itsestään yhteen niiden odotusten kanssa, joita häneen johtajan roolissa 

kohdistuu. Aika ja kokemus näyttävät, mikä tilapäisistä identiteeteistä saavuttaa 

selkeämmän ja vakiintuneemman muodon ja toimii perustana yksilön johtajaidentiteetille. 

(Ibarra 1999.) Johtajaidentiteetin kehittymistä voidaan tarkastella roolien kautta myös 

yksilöiden välisellä tasolla. Mikäli henkilö toimii johtajan rooliin liitettyjen vaatimusten 

mukaisesti, voi se saada muut näkemään hänet johtajana. Johtajan roolista tulee sitten osa 

henkilön identiteettiä, mikäli hän itsekin sisäistää kyseisen roolin ja sitoutuu siihen. (Ibarra, 

Wittman, Petriglieri & Day 2014.) 

Yksilön sisäisellä tasolla tapahtuvaa johtajaidentiteetin kehittymistä voidaan kuvata myös 

johtajaidentiteetin muodostamisena, joka on dynaaminen ja vaiheittainen sisäistämisen 

prosessi. Sen ensimmäisessä vaiheessa johtajaidentiteetti on kehittymätön, toisessa 

kehittymässä oleva ja kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa jo hyvin kehittynyt. Siirtymät 

vaiheiden välillä voivat tapahtua vuorotellen kumpaankin suuntaan, eteen- ja taaksepäin, 

sillä johtajaidentiteetin muodostamisprosessi on altis vaikutteille, joista yhdet edesauttavat 

ja toiset puolestaan hidastavat sitä. Positiivisesti siihen voivat vaikuttaa yksilön valmius 

muutokseen, omien arvojen ja vahvuuksien mukaan toimiminen, organisaation tasa-

arvoisuus, sosiaaliset voimavarat sekä muiden johtamispyrkimysten tukeminen. 

Negatiivisesti prosessiin taas saattavat vaikuttaa ympäristötekijät, kuten organisaatiorakenne 

ja -kulttuuri, sekä itseä rajoittavat uskomukset. (Skinner 2014, 2020a, 2020b.) 

Tarkasteltaessa johtajaidentiteetin kehittymistä yksilöiden välisellä tasolla se voidaan nähdä 

prosessina, jossa on johtajan lisäksi osallisena johdettavat ja joka tapahtuu 

molemminpuolisten identiteettivaatimusten ja -vahvistusten välityksellä. Jos henkilö esittää 

johtajaidentiteettivaatimuksen, tarkoittaa se sitä, että hän osoittaa sanallisesti tai 

toiminnallaan olevansa johtaja. Muut voivat hyväksyä vaatimuksen eli vahvistaa henkilön 
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johtajaidentiteetin osoittamalla joko sanoin tai teoin, että pitävät häntä johtajana. 

Vahvistaminen voi tapahtua myös ensin, mikä puolestaan kannustaa sen kohdetta tekemään 

oman vaatimuksensa. Prosessi ei suinkaan ole aina suoraviivainen, ja vaatimuksia voidaan 

joutua tekemään useita ennen kuin niiden mukainen identiteetti vahvistetaan. Olennaista on 

kuitenkin se, että kenenkään johtajaidentiteetti ei voi rakentua ilman, että joku toinen sen 

tunnustaa. Koska kyse on kaksisuuntaisesta prosessista, vaikuttaa se samalla myös 

johdettavien identiteetin kehittymiseen. (DeRue & Ashford 2010.)  

Kun johtajaidentiteetin kehittymistä on tutkittu kahdenvälisten identiteettivaatimusten ja -

vahvistusten vuorotteluna, on voitu tunnistaa sellaisia tekijöitä, jotka joko edistävät tai 

hankaloittavat sitä. Muut ihmiset voivat vaikuttaa kehitykseen myönteisesti toimimalla 

vertailukohtana joko tavoiteltavasta tai vältettävästä johtajaidentiteetistä sekä antamalla 

arvokasta palautetta omasta johtajaidentiteetistä. Sen lisäksi yksittäiset tapahtumat voivat 

olla merkittäviä johtajaidentiteetin kehittymiselle. Kehittymistä saattavat puolestaan 

hidastaa rakenteelliset tekijät, identiteettivaatimusten torjutuksi tuleminen vahvistamisen 

sijaan sekä valmiiksi epäselvä tai ristiriitainen johtajaidentiteetti. (Lanka, Topakas & 

Patterson 2020.) Tarkastelutasosta riippumatta on myös mahdollista, että samat tekijät voivat 

joko edistää tai vaikeuttaa johtajaidentiteetin kehittymistä. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi suhteet johdettaviin ja johdettavien ominaisuudet, oma työhistoria, 

yhteiskunnalliset ja organisatoriset tekijät sekä identiteetin sisäinen eheys. (Koskiniemi, 

Vakkala & Pietiläinen 2017.) 

Ryhmän tasolla johtajaidentiteetin kehittymistä on tarkasteltu pääasiassa sosiaalisen 

identiteetin näkökulmasta. Sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan sitä puolta identiteetistä, 

joka perustuu kahdenvälisten suhteiden sijaan laajemman sosiaalisen kategorian, kuten 

tiimin tai organisaation, jäsenyyteen. Tällöin ihminen määrittelee itsensä ensisijaisesti 

suhteessa siihen sosiaaliseen ryhmään, johon hän tuntee kuuluvansa ja jossa hän kokee 

olevansa yksi "meistä". Mitä enemmän hän samaistuu ryhmään, sitä enemmän hän näkee 

myös itsensä ilmentävän kyseisen ryhmän käyttäytymissääntöjä ja arvoja. Ryhmän tasolla 

tapahtuvalla johtajaidentiteetin kehittymisellä on yksilöiden välisen tason tapaan vaikutuksia 

myös johdettavien identiteettikehitykseen. Johdettavat nähdään kuitenkin yksilöiden sijaan 

yhtenäisenä kokonaisuutena ja heidän identiteettinsä kehittyminen kollektiivisena 

tapahtumana. (Epitropaki ym. 2017; van Knippenberg & Hogg 2003.) 
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Kuten edellä on esitetty, johtajaidentiteetin kehittymistä voidaan tarkastella niin 

yksilöllisenä kuin sosiaalisena ilmiönä. Siinä näyttäisi olevan kyse dynaamisesta ja harvoin 

suoraviivaisesti etenevästä prosessista, johon moninaiset yksilön sisäiset ja ulkoiset tekijät 

voivat vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, 

miten johtajaidentiteetin kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät näyttäytyvät 

esihenkilöiden kokemuksissa. Sen vuoksi ei ole tarpeen vielä määritellä tarkemmin, miten 

ilmiö tässä tutkimuksessa ymmärretään.  

 

2.2 Coaching 

 

Coaching on ilmiö, johon on viime vuosien aikana voinut törmätä niin henkilökohtaisen 

elämän kuin organisaatioihin ja johtamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen liittyvissä 

yhteyksissä. Näin laajasta toimintakentästä johtuen on syytä aluksi määritellä, mitä 

coachingilla tarkoitetaan. Coaching voidaan helposti sekoittaa muihin samankaltaisiin 

ohjauksen muotoihin, joten on hyödyllistä määritellä myös, mitä se ei ole. Esittelen lisäksi, 

millaisia eri suuntauksia coachingin piirissä on, ja tutkimusaiheestani johtuen keskityn 

erityisesti työelämäyhteyksissä tapahtuvan coachingin muotoihin.  

Coachingiin liittyvässä suomenkielisessä tutkimus- ja populaarikirjallisuudessa käytetään 

toisinaan englannista käännettyjä termejä valmennus (coaching), valmentaa (coach), 

valmentaja (a coach) ja valmennettava (a coachee). Välttääkseni väärinkäsitykset ja 

sekoittamisen muihin valmennuksen muotoihin käytän tässä tutkielmassa englanninkielisiä 

termejä coaching ja coach viitatessani ilmiöön ja ammattilaiseen, joka coachingia harjoittaa. 

Verbinä toimii englannista johdettu coachata, ja sen lisäksi viittaan coaching-asiakkaaseen 

paremmin suomen kieleen istuvilla termeillä coachattava tai coachattu. Edellinen viittaa 

henkilöön, jonka coaching-prosessi on alkamassa tai yhä käynnissä, jälkimmäinen 

puolestaan sellaiseen, jonka coaching-prosessi on jo päättynyt. 

Ellingerin ja Kimin (2014) mukaan coachingissa on kyse prosessista tai toimintatavasta, joka 

auttaa yksilöitä oppimaan, kehittymään ja parantamaan suorituskykyään. Coachingia 

toteutetaan useimmiten kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa coachin ja coachattavan 

välillä (Ellinger & Kim 2014). Grant (2001, 2005) puolestaan kuvaa coachingia avunantoon 

ja yhteistyöhön perustuvana tasa-arvoisena suhteena coachin ja coachattavan välillä. Se on 

järjestelmällinen prosessi, jossa keskitytään ongelmien sijaan niiden ratkaisuihin ja 
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painotetaan yhteistyössä tehtävää tavoitteiden asettamista. Coaching-prosessin aikana coach 

pyrkii auttamaan coachattavaa parantamaan suorituskykyään sekä edistämään tämän 

omatoimista oppimista ja inhimillistä kasvua. (Grant 2001, 2005.) Suomen coaching-

yhdistys (2022) määrittelee coachingin "prosessiksi, jossa coach auttaa asiakasta ottamaan 

käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa". Coaching.comin 

(2022) mukaan coaching on kumppanuussuhde coachin ja coachattavan välillä, jossa coach 

auttaa coachattavaa määrittelemään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Tämä tapahtuu 

"kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia sekä auttamalla 

tarkastelemaan eri vaihtoehtoja" (Suomen coaching-yhdistys 2022). International Coaching 

Federation ICF (2022a) puolestaan näkee coachingin coachin ja coachattavan välisenä 

kumppanuutena sekä luovana ja ajatuksia herättävänä prosessina, jonka tavoitteena on saada 

coachattavan koko henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaali käyttöön. Coachingin 

perimmäisenä tarkoituksena on Coaching.comin (2022) mukaan auttaa ihmisiä kehittymään 

ja parantamaan suoriutumistaan. 

Coachingissa on ennen kaikkea kyse inhimillisestä kasvusta, ja se pohjautuukin vahvasti 

humanistiseen psykologiaan. Humanistisen psykologian näkökulma ihmiseen on 

optimistinen ja holistinen, ja sen filosofiset juuret ovat eksistentiaalisessa fenomenologiassa. 

(Rauhala 1990; Stober 2006.) Humanistisen psykologian mukaan yksilöt ovat kyvykkäitä 

hyödyntämään kokemuksiaan ja voimavarojaan kehittyäkseen. Kehitys suuntautuu aina 

eteenpäin, sillä ihmisellä on sisäsyntyinen taipumus itsensä toteuttamiseen ja inhimillisen 

potentiaalinsa hyödyntämiseen. Humanistisen psykologian näkökulmasta keskeisintä 

coachingissa onkin auttaa coachattavaa saavuttamaan potentiaalinsa luomalla sellaiset 

olosuhteet, jotka tukevat ja edistävät tämän itsensä toteuttamista. Coaching-prosessissa 

coachattava on oman kokemusmaailmansa asiantuntija, coach toimii vain prosessin 

mahdollistajana. Humanistinen psykologia korostaa ihmistä kokonaisuutena sekä tämän 

kokemusmaailman ainutlaatuisuutta ja moniulotteisuutta. Tämä on tärkeää huomioida myös 

coachingissa, jotta inhimillistä kehitystä voi humanistisen psykologian näkökulmasta 

tapahtua. (Stober 2006.)  

Mentorointi on organisaatioiden kontekstissa nähty perinteisesti hierarkkisena suhteena, 

jossa vanhempi tai kokeneempi työntekijä jakaa asiantuntemustaan ja osaamistaan 

nuoremmalle tai kokemattomammalle työntekijälle, joka työskentelee samalla alalla. 

Coachingin erottaa mentoroinnista se, että coachin ei tarvitse olla sen alan asiantuntija, jolla 

coachattava toimii. Sen sijaan riittää, että coachilla on asiantuntemusta siitä, kuinka hän voi 



12 
 

edistää coachattavan oppimista coachingin avulla. (Grant 2001, 2005.) Lisäksi coach on 

useimmiten coachingin ammattilainen eikä kollega. Coaching ei ole myöskään 

psykoterapiaa, sillä sen tavoitteena ei ole mielenterveyden vaan henkisen kasvun 

edistäminen. Konsultoinnista coachingin erottaa se, että siinä fokus on yksilöissä 

organisaation tai sen liiketoiminnan sijaan. (Coaching.com 2022.) Coachingissa ei tähdätä 

minkään tiettyjen tietojen tai taitojen oppimiseen tai harjoitteluun, joten siinä ei ole kyse 

myöskään koulutuksesta (Coaching.com 2022; Suomen coaching-yhdistys 2022). Vaikka 

coachingia hyödynnetään myös työelämäyhteyksissä, se eroaa työnohjauksesta etenkin 

siinä, että nykytilan tarkastelun sijaan se suuntautuu kohti tulevia mahdollisuuksia (BCI 

Business Coaching Institute 2022a).  

Hamlin, Ellinger ja Beattie (2008) tunnistivat laajassa kirjallisuuskatsauksessaan 37 

määritelmää coachingille ja jakoivat ne neljään eri kategoriaan sen perusteella, millaiseen 

käyttötarkoitukseen coaching on suunnattu ja millaisesta prosessista se koostuu. 

Kategorioiksi muodostuivat coaching, johdon coaching (executive coaching), 

liiketoiminnan coaching (business coaching) sekä elämäntaidon coaching (life coaching), 

jotka kuvaavat coachingin eri muotoja. Yhteisenä niille kaikille nähtiin se, että ne auttavat 

yksilöitä tai organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa fasilitoinnin tai intervention avulla. 

Grant (2005) puolestaan jakaa coachingin kolmeen eri tyyppiin, joita ovat johdon coaching, 

työpaikalla tapahtuva coaching (workplace coaching) sekä elämäntaidon coaching.  

Hamlinin ja kumppaneiden (2008) mukaan coachingin avulla voidaan kehittää olemassa 

olevia kykyjä ja taitoja, parantaa suoriutumista, lisätä tehokkuutta sekä tehostaa 

henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Johdon coaching perustuu kahdenkeskiseen 

luottamussuhteeseen coachin ja esihenkilövastuuta omaavan coachattavan välillä, minkä 

tavoitteena on edistää coachattavan oppimista ja ammatillista kasvua. Johdon coachingilla 

tähdätään myös organisaation suorituskyvyn parantamiseen auttamalla coachattavaa 

saavuttamaan tavoitteensa. (Frisch 2001; Hamlin ym. 2008.) Liiketoiminnan coaching 

määritellään puolestaan yhteistoiminnalliseksi prosessiksi, jolla pyritään varmistamaan 

yrityksen pitkän aikavälin menestys tukemalla sekä johtajia että työntekijöitä yksilöllisten ja 

liiketoimintaa tukevien tavoitteidensa saavuttamisessa (Hamlin ym. 2008). Liiketoiminnan 

ja johdon coachingin perimmäinen tavoite ja keinot siihen pääsemiseen ovat siis hyvin 

samankaltaiset. Työpaikalla tapahtuvan coachingin Grant (2005) määrittelee arkityön 

lomassa tapahtuvaksi coachingiksi, jota keskijohto ja esihenkilöt suuntaavat työntekijöihin. 

Sen tavoitteena on parantaa tuottavuutta, kehittää yksittäisten työntekijöiden osaamista sekä 
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lisätä heidän ymmärrystään työnsä vaatimuksista. Elämäntaidon coachingin määrittely ei ole 

tässä yhteydessä tarpeellista, sillä tämän tutkimuksen kohteena on nimenomaan työelämässä 

tapahtuva coaching. 

Käytännössä työelämässä tapahtuva coaching on usean kuukauden mittainen prosessi, joka 

alkaa yleensä tapaamisella coachin, coachattavan ja organisaation edustajan välillä. 

Tapaamisessa määritellään coaching-prosessin keskeiset tavoitteet ja suuntaviivat sekä 

aloitetaan suhteen luominen coachin ja coachattavan välillä. Prosessi jatkuu coachin ja 

cochattavan kesken coaching-istuntojen muodossa, jotka tapahtuvat säännöllisesti, 

esimerkiksi parin viikon välein. (BCI 2022b; Performance Consultants 2022a.) Yksi 

yleisimmistä menetelmistä, joita istunnoissa hyödynnetään, on nelivaiheinen GROW-malli. 

Sen nimi tulee sanoista Goal (tavoitetila), Reality (nykytila), Options (vaihtoehdot) ja Will 

(tahto / toteutus). (Dembkowski, Eldridge & Hunter 2006.) 

  

 

 

Kuvio 1 GROW-malli (Performance Consultants 2022b). 

Mallin mukainen coaching-istunto etenee siten, että ensimmäiseksi määritellään istunnon 

tavoitteet, toiseksi kartoitetaan coachattavan nykyinen tilanne, kolmanneksi mietitään 

konkreettisia toimia, joiden avulla coachattava voi saavuttaa tavoitteensa ja viimeiseksi 

tehdään toimintasuunnitelma, johon coachattava sitoutuu. Kolmen ensimmäisen vaiheen 

tarkoituksena on herätellä coachattavan tietoisuutta itsestään, tilanteestaan ja 

vaihtoehdoistaan, viimeisen vaiheen puolestaan saada coachattava ryhtymään 

toimenpiteisiin tavoitteidensa saavuttamiseksi. (Dembkowski ym. 2006.) Coaching-

prosessiin kuuluu, että istuntojen välillä coachattava pyrkii tietoisesti tekemään asioita 

uudella tavalla ja soveltamaan coachingin myötä saamiaan oivalluksia käytännössä. Prosessi 

päättyy usein tapaamiseen, jossa organisaation edustaja on jälleen mukana ja jossa 

arvioidaan koko prosessin onnistumista suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. (BCI 

2022b; Performance Consultants 2022a.) 

Työelämässä tapahtuvaa coachingia voi jaotella tai pyrkiä määrittelemään kohteen eli 

coachattavan lisäksi myös sen perusteella, mikä on coachin asema organisaatioon nähden. 

Coachattava on tällöin joko organisaation työntekijä tai työnantajan edustaja esimerkiksi 

Goal 

Mitä 

tavoittelet? 

Reality 

Missä olet 

nyt? 

Options 

Mitä voisit 

tehdä? 

Will 

Mitä aiot 

tehdä? 
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ylimmästä johdosta. Coach voi puolestaan olla organisaation ulkopuolelta tuleva coaching-

ammattilainen, ulkoinen coach, tai esimerkiksi organisaatiossa työskentelevä esihenkilö tai 

henkilöstöhallinnon asiantuntija, jolloin puhutaan sisäisestä coachista (Gray & Goregaokar 

2010). Frisch (2001) määrittelee sisäisen coachin organisaatiossa työskenteleväksi 

ammattilaiseksi, jonka työnkuvaan johdon ja esihenkilöiden coachaaminen virallisesti 

kuuluu. Kummankin tyyppisissä coacheissa on puolensa, sillä sisäinen coach tuntee yleensä 

paremmin organisaation kulttuurin ja toimintatavat, kun taas ulkoisella coachilla voi olla 

koulutuksensa ja kokemuksensa pohjalta paremmat valmiudet toimia coachina (Gray & 

Goregaokar 2010; Frisch 2001). 

International Coaching Federation ICF on maailmanlaajuinen coach-ammattilaisten yhteisö, 

joka on omistautunut edistämään ja kehittämään ammattimaista coachingia muun muassa 

laatimalla toimintaa ohjaavia normeja sekä tarjoamalla riippumatonta sertifiointia (ICF 

2022b; ICF Finland 2022a). Sertifiointi on vaativa prosessi, jonka tarkoituksena on palvella 

coachattavaa, todentaa coachin osaaminen sekä edistää tämän osaamisen kehittämistä. Sen 

edellytyksinä ovat hyväksyttävän koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen 

sekä riippumattoman tahon tekemä arviointi. (ICF Finland 2022b.)  

ICF on määritellyt coachin ydintaidot ja jakanut ne neljään osa-alueeseen, jotka ovat kaikki 

yhtä keskeisiä ammattimaisen coachin työssä. Ydintaidot on jaettu edelleen alakohtiin 

kuvaamaan niihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä. Ne on alun perin julkaistu vuonna 

1998 ja päivitetty ensimmäistä kertaa vuonna 2019 vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, jolloin 

niiden määrä on tippunut yhdestätoista kahdeksaan. Esittelen alla lyhyesti ydintaidot ja 

niiden määritelmät. (ICF 2022c; ICF Finland 2022c.) 

A) Perusta  

1. Toimii eettisesti 

eli ymmärtää coachingin eettiset säännöt ja ammatilliset vaatimukset sekä 

sitoutuu noudattamaan niitä.  

2. Ilmentää coachingin ajattelutapaa 

eli omaksuu avoimen, uteliaan, joustavan ja asiakaskeskeisen ajattelutavan sekä 

kehittää sitä. 
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B) Suhteen luominen yhteistyössä  

3. Laatii sopimukset ja pitää niistä kiinni  

eli luo yhteistyössä coachattavan ja keskeisten sidosryhmien kanssa selkeät 

sopimukset coaching-suhteesta ja -prosessista sekä sitä koskevista suunnitelmista 

ja tavoitteista. Tämä tehdään kokonaisuuden lisäksi yksittäisten kertojen osalta. 

4. Vaalii luottamusta ja turvallisuutta 

eli luo yhteistyössä coachattavan kanssa turvallisen ja kannustavan ympäristön, 

jossa tämä pystyy jakamaan asioitaan vapaasti. Ylläpitää keskinäiseen 

kunnioitukseen ja luottamukseen perustuvaa suhdetta.  

5. On läsnä 

eli on tietoisesti läsnä coachattavaa varten, ja toimii avoimesti, joustavasti, 

järkevästi ja varmasti. 

C)  Vaikuttava vuorovaikutus  

6. Kuuntelee aktiivisesti 

eli keskittyy siihen, mitä coachattava sanoo tai jättää sanomatta, jotta kykenee 

coachattavan tilanteen huomioiden ymmärtämään tätä sekä tukemaan tämän 

itseilmaisua.  

7. Herättää tietoisuutta 

eli tukee coachattavan oivaltamista ja oppimista muun muassa haastamalla tätä 

kysymyksillä, olemalla hiljaa sekä käyttämällä vertauskuvia ja analogioita.  

D) Oppimisen ja kasvun vaaliminen 

8. Tukee asiakkaan kasvua 

eli pyrkii yhteistyössä coachattavan kanssa saamaan oivallukset ja opit käyttöön 

sekä tukee tämän itsenäisyyttä coaching-prosessin aikana.  

ICF on luonut myös coachingin eettisen säännöstön ja päivittänyt sen viimeksi vuonna 2020 

ohjaamaan kaikkien sen piirissä toimivien ammattimaisten coachien toimintaa. Sen 

noudattaminen ja siihen sitoutuminen on ensimmäinen edellä määritellyistä coachin 

ydintaidoista. Säännöstö koostuu viidestä osasta, joita ovat johdanto, keskeisimpien 

käsitteiden määrittely, ydinarvot ja eettiset periaatteet, eettiset vaatimukset sekä eettinen 

vakuutus. Eettisiin vaatimuksiin sisältyvät coachin vastuu asiakkaille, toimintaan ja 

suoriutumiseen liittyvä vastuu, ammatillinen sekä yhteiskunnallinen vastuu. (ICF 2022d; 

ICF Finland 2022d.) 
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Kuten olen edellä kuvannut, on coachingin käsitettä pyritty määrittelemään edellisten 

vuosikymmenten aikana lukuisten eri tahojen toimesta, eikä yhtä ainoaa, yhteisesti 

hyväksyttyä määritelmää ole löydetty. Coachingin piirissä on myös eri suuntauksia, jotka 

eroavat toisistaan sen osalta, kuka toimii coachina, kehen tai mihin coaching kohdistuu ja 

mitä sillä tavoitellaan. Kuitenkin yhteistä kaikille näille määritelmille ja suuntauksille on se, 

että coaching nähdään yhteistyöprosessina, joka perustuu coachin ja coachattavan väliseen 

kumppanuuteen ja jonka tavoitteena on auttaa coachattavaa hyödyntämään potentiaalinsa, 

saavuttamaan tavoitteensa ja kehittymään. Coachia voidaan pitää ammattimaisena silloin, 

kun tämä on hyväksyttävän koulutuksen suorittamalla ja riittävän coaching-harjoittelun 

myötä omaksunut coachin ydintaidot ja eettisen säännöstön sekä sitoutunut toimimaan 

niiden mukaisesti.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä määrittelen coachingin organisaation sisäiseksi prosessiksi, 

joka perustuu ammattimaisen sisäisen coachin ja coachattavana olevan esihenkilön väliseen 

kumppanuus- ja yhteistyösuhteeseen. Coachingin tavoitteena on auttaa coachattavaa 

hyödyntämään potentiaalinsa, saavuttamaan tavoitteensa ja kehittymään sekä sen myötä 

hyödyttää koko organisaatiota edistämällä sen tavoitteita ja menestyksekästä toimintaa.  

 

2.3 Eksistentiaalis-fenomenologinen kokemuksen tutkimus 

 

Fenomenologinen psykologia korostaa inhimillisen kokemuksen tärkeyttä ja on kiinnostunut 

merkityksistä ja niiden ilmenemisestä kokemuksessa. Se myös painottaa tutkijan roolia 

tutkimusprosessissa, jossa pyritään rekonstruoimaan tutkittavan tietoinen kokemus 

sellaisena kuin tämä on sen kokenut. Fenomenologinen psykologia perustuu Edmund 

Husserlin fenomenologiseen filosofiaan, joka korostaa kokemuksen ensisijaisuutta ja jonka 

tavoitteena on deskriptiivisyys eli ilmiöiden puhdas kuvailu sellaisena kuin ne ihmisen 

kokemuksessa näyttäytyvät. Husserlin filosofiasta fenomenologiseen psykologiaan on 

lainattu ajatukset tajunnan rakenteesta ja toimintatavasta. Sen mukaan tajunta on mielellistä 

ja intentionaalista eli muodostuu merkityksistä ja suuntautuu aina johonkin. Suuntautuminen 

tapahtuu Husserlin käsityksen mukaan luonnollisen asenteen välityksellä, jolla tarkoitetaan 

ihmisen spontaania, arkipäiväistä ja kyseenalaistamatonta tapaa olla suhteessa maailmaan. 

Luonnollisesta asenteesta olisi Husserlin näkemyksen mukaan kuitenkin mahdollista 

vapautua ja asettaa subjektiivisuutensa syrjään tavoittaakseen puhtaan kokemuksen ja sen 
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välittämän kuvan maailmasta. Tätä kutsutaan fenomenologiassa sulkeistamiseksi. 

(Langdridge 2007; Latomaa 2011.) 

Husserlin merkittävimpiä kriitikoita oli filosofi Martin Heidegger, jonka ajatukset toivat 

fenomenologiaan eksistentiaalisen painotuksen. Heideggerin ihmisen olemassaolon analyysi 

vei fenomenologiaa hermeneuttiseen eli ymmärtävään suuntaan. Siinä ihminen nähdään 

erottamattomana osana maailmaa, jossa tämä elää ja josta käsin kokemukset tulevat 

ymmärretyiksi kielellisen tulkinnan, ei pelkän kuvailun avulla. Eksistentiaalinen 

fenomenologia omaksui kyllä Husserlin käsitykset intentionaalisuudesta ja luonnollisesta 

asenteesta mutta näki ihmisen olevan niin kietoutunut subjektiiviseen todellisuuteensa, 

elämismaailmaansa, että luonnollisen asenteen sulkeistaminen ei olisi kokonaan 

mahdollista. Keskeinen käsite Heideggerin ajattelussa on täälläolo (Dasein), joka viittaa 

ihmiseen subjektina sekä ihmisen olemassaoloon eri puolineen. (Langdridge 2007; Latomaa 

2011.)  

Eksistentiaalis-fenomenologinen psykologia pohjautuu edellä esiteltyihin fenomenologiseen 

ja eksistentiaalis-fenomenologiseen filosofiaan sekä niiden keskeisiin ajattelijoihin. Siinä 

ollaan kokemuksen lisäksi kiinnostuneita siitä, mistä kokemus saa sisältönsä. Suomessa 

merkittäviä eksistentiaalis-fenomenologisen psykologian nimiä ovat Lauri Rauhala 

tieteenteorian ja Juha Perttula empiirisen psykologian osalta. (Latomaa 2011.) Jatkossa 

käytän lyhyempää eksistentiaalisen fenomenologian käsitettä viitatessani eksistentiaalis-

fenomenologiseen psykologiaan, jonka olen omaksunut tämän tutkimuksen tieteelliseksi 

lähestymistavaksi.   

Kun empiirisen tutkimuksen kohteena on ihminen, on tutkimuksen taustalla myös 

jonkinlainen ihmiskäsitys, joka ohjaa niin tutkimusongelman määrittelyä kuin 

menetelmävalintoja (Rauhala 2014). Eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäsitys on 

holistinen ja perustuu Rauhalan näkemykseen. Sen mukaan ihminen on kokonaisuus, joka 

todellistuu kolmessa, toisiaan edellyttävässä olemassaolon perusmuodossa. Niitä ovat 

tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus, ja ne kuvaavat ihmisen tapaa olla suhteessa 

maailmaan. (Rauhala 2005, 2014.) 

Tajunta on inhimillisen kokemisen kokonaisuus, jonka perusrakenne on mielellisyyttä. 

Mielet ilmenevät tajunnan tiloissa eli elämyksissä, joita ovat esimerkiksi tunteen, tiedon ja 

uskon elämykset. Mielien avulla ihminen antaa merkityksiä asioille. Mielen suhteutuessa 

tajunnassa sen ulkopuolella olevaan kohteeseen niin, että kyseinen kohde tulee 
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ymmärretyksi joksikin, syntyy merkityssuhde eli kokemus. Merkityssuhteiden 

ymmärtämisyhteytenä, horisonttina, toimii ihmisen olemassa oleva kokemusperusta. Uudet 

merkityssuhteet kiinnittyvät vanhaan kokemustaustaan muodostaen merkitysverkostoja, 

jotka ovat pohjana ihmisen maailmankuvalle ja tämän käsityksille itsestään. Kehollisuudella 

taas tarkoitetaan ihmisen olemassaoloa aineellis-orgaanisena tapahtumisena, joka on 

käsitteellisen sijaan konkreettista toimintaa, kuten vaikkapa verenkierto. Tajunta voi antaa 

elintoiminnoille merkityksiä, mutta niissä ei itsessään ole mitään symbolista. (Rauhala 

2014.)  

Situaatiolla eli elämäntilanteella viitataan maailman tai todellisuuden osaan, johon ihminen 

on suhteessa ja joka on kullakin ihmisellä ainutlaatuinen. Jokaisen situaatio koostuu 

rakennetekijöistä, joista voidaan puhua myös komponentteina ja joiden reaalisisältöön ja 

laatuun viitataan käsitteellä faktisuus. Situaation faktisuus edeltää tajunnallista ja kehollista 

tapahtumista ja on riippumaton niistä. Tajunnallisuus ja kehollisuus puolestaan altistuvat 

situaation faktisuudelle, joka on näin ollen välttämätön kokemusten syntymiseksi ja kehon 

orgaanisten prosessien etenemiseksi. (Rauhala 2005, 2014.) Tämän tutkimuksen kohteena 

oleva ilmiö, johtajaidentiteetin kehittyminen, voidaan eksistentiaalisen fenomenologian 

näkökulmasta mieltää merkityssuhteina ja niiden muodostamina verkostoina, jotka syntyvät 

ihmisen situaatiosta käsin.  

Tutkiessaan muiden ihmisten kokemuksia eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta 

on tutkijan tärkeää hahmottaa myös itsensä kokevana olentona. Tutkija ei voi suhteutua 

tajunnallisesti tutkimusaineistoonsa eikä tutkimuksellinen ymmärtäminen voi rakentua 

ilman tutkijan kokevaa perusluonnetta. Kokemukset syntyvät, kun ihminen suuntautuu 

luonnollisen asenteensa välityksellä elämäntilanteensa kokonaisuuteen, ja tästä 

tapahtumasta tutkija on kiinnostunut tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kohdalla. 

Omalta osaltaan hänen tulee pyrkiä luonnollisen asenteensa keskeytykseen, sulkeistamiseen, 

jolloin tutkittavaan ilmiöön liittyvät etukäteisoletukset suljetaan tietoisesti pois mielestä 

koko tutkimusprosessin ajaksi. (Perttula 2011.) Sulkeistamisen vaatimus ei ulotu kuitenkaan 

tutkimuksen taustalla olevaan ihmiskäsitykseen (Perttula 1995).  

Sulkeistamisen avulla tutkijan on tarkoitus etääntyä yksilöllisestä ymmärtämisen tavastaan 

ja suhtautua tutkittavaan ilmiöön mahdollisimman objektiivisesti, tieteellisen asenteen 

kautta. Jotta tutkimuskohde voi ilmetä sellaisenaan, ilman tutkijan aiemman ymmärryksen 

asettamia rajoja, edellyttää tutkimuksellinen ymmärtäminen juuri sulkeistamista. 
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Sulkeistaminen on fenomenologisen reduktion ensimmäinen vaihe, jota seuraa 

mielikuvatasolla tapahtuva muuntelu. Sillä tarkoitetaan tutkijan järjestelmällistä 

työskentelyä, jolla hän pyrkii tavoittamaan tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

kokemuksen ja koko tutkittavan ilmiön kannalta olennaiset merkitykset erilaisia 

merkitysyhdistelmiä muuntelemalla. (Perttula 2011.)  

Tutkija hyödyntää reduktiota erityisesti tutkimusaineiston analyysivaiheessa, jossa hänen 

ymmärtämisensä tapahtuu tunteen ja intuition tasolla eikä teoreettiseen tietoon perustuen, 

mikä tekee eksistentiaalis-fenomenologisesta tutkimusmenetelmästä hyvin 

aineistolähtöisen. Tutkijan tulee kuvata ymmärtämisensä eli analyysinsä tulos kirjallisessa 

muodossa, mutta sen ei tarvitse olla käsitteellisesti selkeämpi kuin analyysin aikana tutkijalle 

ilmenevä kuvaus tutkimuskohteesta. Tutkimustuloksiin liitetään käsitteellistä tulkintaa vasta 

empiirisen tutkimusvaiheen jälkeen. (Perttula 2011.) 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää esihenkilöiden johtajaidentiteetin 

kehittymistä kokemuksellisena ilmiönä ja huomioida tässä tarkastelussa myös coaching. 

Eksistentiaalisen fenomenologian lähtökohdat sopivat siihen hyvin, sillä sen avulla ilmiö 

voidaan hahmottaa kokemusten verkostona, joka saa sisältönsä ihmisen yksilöllisestä 

elämäntilanteesta. Coaching on yksi tähän tutkimukseen osallistuneiden esihenkilöiden 

elämäntilanteen rakennetekijöistä, ja näin ollen sen voi odottaa jollakin tavalla vaikuttavan 

heidän johtajaidentiteettinsä kehittymiseen. Kuten coachingia koskevassa luvussa toin esille, 

sen juuret ovat humanistisen psykologian kautta vahvasti eksistentiaalis-fenomenologisessa 

filosofiassa, ja siinä korostuvat ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja kokemusmaailman 

ainutlaatuisuuden arvostaminen. Tämänkin vuoksi eksistentiaalis-fenomenologinen 

lähestymistapa tässä tutkimuksessa on perusteltua ja voi tarjota uuden näkökulman myös 

johtajaidentiteettiä ja sen kehittymistä koskevaan tutkimukseen. Seuraavassa luvussa 

esittelen tutkimusaineiston analyysissä käyttämäni fenomenologisen analyysimetodin ja 

kuvaan tarkemmin, miten eksistentiaalis-fenomenologinen lähestymistapa näkyi 

käytännössä tutkimusprosessin aikana.    
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Kohdeorganisaatio, osallistujat ja tutkimusaineiston hankinta 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se on 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, jossa hoidetaan 

liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntäasioita sekä valvotaan liikenteen 

ja viestinnän turvallisuutta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2021; Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom 2021a). Virastossa työskentelee noin 900 henkilöä 15 eri 

paikkakunnalla, ja sen organisaation muodostavat neljä osaamisaluetta ja kolme 

vaikuttavuusverkostoa. Osaamisalueet, joita johtavat ylijohtajat, jakautuvat eri 

vastuualueisiin. Niitä johtavat puolestaan johtajat ja päälliköt. (Traficom 2021a, 2021b.)  

Traficomin arvoiksi on määritelty luottamus, yhteistyö ja uudistumiskyky, ja toiminnassa 

korostetaan näiden lisäksi vastuullisuutta, vuorovaikutusta, asiantuntijuuden arvostamista 

sekä hyvinvoinnista huolehtimista. Johtaminen Traficomissa perustuu valmentavaan 

toimintatapaan, jolla pyritään tukemaan jokaisen omaa vastuunottoa ja itsensä johtamista 

sekä edistämään arvojen toteutumista. (Traficom 2021b.) Valmentavassa toimintatavassa 

painotetaan ihmisläheistä, arvostavaa ja kuuntelevaa läsnäoloa kaikessa vuorovaikutuksessa. 

Sen tavoitteena on auttaa jokaista hyödyntämään potentiaalinsa ja kehittymään omassa 

roolissaan, jotta voidaan varmistaa organisaation toimintakyky kaikissa tilanteissa. 

(Traficom 2021b, 2021c.) 

Vuonna 2018 Traficomin johto ja esihenkilöt tutustuivat valmentavaan johtamiseen, ja 

seuraavana vuonna heille järjestettiin siihen liittyvää koulutusta. Henkilöstölle aihetta tehtiin 

tutuksi ryhmäcoaching-kokeilun sekä psykologi Ilona Rauhalan videokirjaston avulla. 

Vuonna 2020 aloitettiin ensin johdon tiimi- ja yksilöcoaching, ja sitten vuosien 2020–2021 

aikana osa esihenkilöistä suoritti noin puolen vuoden mittaisen BCI Business Coaching 

Instituten tarjoaman ja ICF:n sertifioiman Certified Business Coach® -koulutuksen, joka 

sisälsi lähi- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä coaching-harjoittelua. Koulutuksen 

suorittaneet esihenkilöt muodostivat organisaation sisäisen coaching-verkoston, jonka 

tehtävänä on edistää valmentavaa toimintatapaa organisaatiossa. Coaching-verkoston 

jäsenet ovat coachanneet muita esihenkilöitä, jotta kaikki saisivat kokemusta coachingista ja 
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voisivat hyödyntää valmentavaa johtamistapaa omassa työssään. (BCI 2022c; Traficom 

2021b, 2021c.) 

Olen työskennellyt itse Traficomissa vuoden 2019 alkupuolelta asti, mutta tutkimuksen 

tekemisen aikaan olin palkattomalla opintovapaalla erityisasiantuntijan virastani. Tutkimus 

sai alkunsa omasta aloitteestani, kun olin toukokuussa 2021 yhteydessä organisaatiossa 

johtamisvalmentajana toimivaan henkilöön ja tiedustelin tarvetta coachingiin liittyvälle 

tutkimukselle, jonka voisin tehdä pro gradu -tutkielmaani varten. Coaching oli aiheena 

kiinnostava, sillä olin osallistunut vuonna 2019 Traficomissa toteutettuun coaching-

kokeiluun, josta Kerkelä (2020) on tehnyt kasvatustieteiden pro gradunsa. Ajattelin, että 

aiheessa voisi olla vielä tutkittavaa oman tieteenalani näkökulmasta. 

Sain tiedusteluuni myönteisen vastaanoton, ja johtamisvalmentajan kanssa käymiemme 

keskustelujen ja omien pohdiskelujeni myötä tutkimuksen aihe tarkentui lopulliseen 

muotoonsa. Muut tutkimukseen liittyvät valinnat olen tehnyt itsenäisesti. Tutkimuksen 

tavoitteena on toki hyödyttää myös Traficomia organisaationa, mutta tutkijana toimin 

riippumattomasti ja koen olevani ensisijaisesti vastuussa tutkimukseeni osallistuville 

henkilöille.  

Tutkimukseni eksistentiaalis-fenomenologinen lähestymistapa ohjasi valintojani aineiston 

hankinnasta sen analysointiin asti. Pyrkimyksenä oli tavoittaa tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden välitön kokemus, joten aineiston hankinta piti järjestää niin, että vaikuttaisin 

mahdollisimman vähän henkilöiden esiin tuomiin kokemuksiin. Kysymyksenasetteluun tuli 

siis kiinnittää erityistä huomioita, jotta kysymykset olisivat mahdollisimman avoimia ja 

saisivat henkilöt kuvaamaan kokemuksiaan juuri sellaisena kuin ne ovat heille ilmenneet. 

(Perttula 1995.)  

Aineiston hankintatavalle ei ollut muita vaatimuksia kuin se, että aineistoon täytyy pystyä 

palaamaan. Ajattelin, että tutkimukseen osallistuvien henkilöiden näkökulmasta olisi 

vaivattomampaa osallistua haastatteluun kuin kirjoittaa itse valmis teksti, joten valitsin 

aineiston hankintamenetelmäksi puolistrukturoidun haastattelun. Haastatteluaineistoon olisi 

mahdollista palata nauhoittamalla haastattelut ja purkamalla ne kirjalliseen muotoon. 

Puolistrukturoitua haastattelua käytetään yleisesti fenomenologisessa tutkimuksessa sen 

johdonmukaisuuden ja joustavuuden vuoksi, ja se tuntui itselle helpommalta aineiston 

hankintatavalta kuin strukturoimaton, avoin haastattelu. Sitä myös suositeltiin, mikäli on 

haastattelijana kokematon. (Langdridge 2007; Perttula 2011.) 
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Puolistrukturoituja haastatteluja varten suunnitellaan runko pääkysymyksistä ja niitä 

mahdollisesti tarkentavista alakysymyksistä, joiden avulla pyritään saamaan haastateltava 

kertomaan mahdollisimman laajasti tutkittavaan ilmiöön liittyvistä kokemuksistaan. Runkoa 

ei ole kuitenkaan tarkoitus seurata liian orjallisesti, vaan haastattelijan pitää pystyä 

mukautumaan haastattelun kulkuun. (Langdridge 2007.) Ennen varsinaisten haastattelujen 

tekemistä halusin testata laatimani haastattelurungon toimivuutta. Tätä tarkoitusta varten 

pyysin eräässä toisessa organisaatiossa esihenkilönä toimivaa ystävääni osallistumaan 

koehaastatteluun, joka toteutettiin puhelimitse ja nauhoitettiin. Hänellä ei ollut kokemusta 

coachingista, joten jätin sitä koskevat kysymykset pois.  

Pyysin koehaastateltavalta palautetta haastattelusta, ja hänen mukaansa kysymykset olivat 

selkeitä ja ymmärrettäviä sekä riittävän avoimia, jotta ne eivät johdatelleet vastauksia. 

Haastattelun aikana koin itse haastavana keskittyä kuuntelemaan haastateltavan vastauksia 

niin, etten miettisi jo seuraavaa kysymystä. Havaitsin myös, että on tärkeää olla pyrkimättä 

täyttämään hiljaisia hetkiä liian nopeasti, jotta haastateltava saa riittävästi aikaa ja tilaa 

kaivella kokemuksiaan ja haastattelu pääsee etenemään haastateltavan ehdoilla. Näihin 

asioihin päätin kiinnittää erityistä huomiota tutkimushaastatteluiden aikana. 

Haastattelunauhoitteen kuuntelun myötä päädyin lisäksi muuttamaan muutamaa 

haastattelukysymystä, jotta tavoittaisin paremmin kokemuksia juuri tutkimusaiheeseeni 

liittyen.  

Tutkimuskysymykseni rajasivat haastateltaviksi pyydettävät henkilöt sellaiseen joukkoon 

Traficomin esihenkilöitä, jotka olivat osallistuneet työpaikalla tapahtuvaan coachingiin joko 

coachina tai coachattavana. Eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimuksen käsittein 

esihenkilönä oleminen ja coachingiin osallistuminen olivat heille kaikille yhteisiä 

elämäntilanteen rakennetekijöitä. Haastattelujen tarkoituksena oli siis selvittää, millaisia 

johtajaidentiteetin kehittymiseen liittyviä kokemuksia kyseisiä tekijöitä sisältävistä 

elämäntilanteista on syntynyt.  

Lähestyin kuutta mahdollista haastateltavaa lähettämällä heille sähköpostilla 

haastattelupyynnön marraskuussa 2021. Siinä esittelin itseni ja kerroin tutkivani pro gradu -

tutkielmassani johtajana kehittymistä ja coachingin merkitystä sille, minkä vuoksi olin 

kiinnostunut kuulemaan heidän urapoluistaan ja heistä esihenkilöinä heidän itsensä 

kertomana. Pyysin henkilöitä ottamaan minuun yhteyttä, mikäli he olivat halukkaita 

osallistumaan enintään puolitoista tuntia vievään haastatteluun, joka toteutettaisiin marras- 
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tai joulukuussa etäyhteydellä Skypessä. Mainitsin, että haastattelu oli tarkoitus nauhoittaa ja 

nauhoitus muuttaa myöhemmin tekstimuotoon. Kerroin käsitteleväni haastatteluaineistoa 

luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti ja tuhoavani sen tutkielman valmistuttua, sekä lupasin 

haastateltavien anonymiteetin säilyvän myös valmiissa tutkielmassa. Sain 

haastattelupyyntööni neljä vastausta, kahdelta coachilta ja kahdelta coachatulta, joiden 

kanssa sovin haastatteluista. 

Haastateltavat toimivat haastattelujen aikaan päällikköinä tai johtajina eri puolilla 

organisaatiota, yhteensä kolmella eri osaamisalueella, ja johdettavia heillä oli viidestä yli 

viiteenkymmeneen henkilöön. Kokemusta esihenkilönä toimimisesta heillä oli noin viidestä 

kahteenkymmeneen vuoteen. En kysynyt haastateltavien sukupuolta tai ikää, sillä en pidä 

niitä tutkittavan ilmiön kannalta relevantteina elämäntilanteen rakennetekijöinä. 

Haastateltavien coachien koulutukseen sisältyi vähintään 30 tuntia coaching-harjoittelua, ja 

heidän coaching-kokemuksensa määrä koulutuksen suorittamisen jälkeen vaihteli vähäisestä 

säännölliseen. Haastateltavat coachatut taas olivat osallistuneet coachingiin kevään 2021 

aikana keskimäärin viisi kertaa mutta eivät enää sen jälkeen. 

Lähtiessäni toteuttamaan tutkimushaastatteluja noudatin sulkeistamisen vaatimusta siten, 

että pyrin tunnistamaan niitä odotuksia, joita minulla haastateltavien mahdollisesti esiin 

tuomiin kokemuksiin liittyen oli. Sulkeistamista helpotti myös se, että en ollut alaissuhteessa 

kehenkään haastateltavista, minulla ei ollut heihin henkilökohtaista suhdetta enkä ole itse 

työskennellyt koskaan esihenkilönä. Lisäksi vältin perehtymästä kovin syvällisesti 

johtajaidentiteettiä ja sen kehittymistä koskevaan teoriatietoon, jotta sulkeistettavaa olisi 

mahdollisimman vähän eivätkä etukäteisoletukseni vaikuttaisi siihen, miten veisin 

keskustelua haastattelijana eteenpäin. Coaching taas oli minulle entuudestaan tuttua, mutta 

en ole käynyt coaching-koulutusta tai ollut haastateltavien coachattavana. Näiden seikkojen 

vuoksi koin, että minulla oli hyvät edellytykset sulkeistamiselle ja haastatteluissa 

onnistumiselle. 

Haastattelujen aluksi kertasin haastattelupyynnössä esiin tuomani asiat ja kävin läpi 

haastattelun kulun. Korostin riippumattomuuttani tutkijana ja tein selväksi, että 

haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja siinä edetään haastateltavan ehdoilla. 

Annettuani mahdollisuuden kysymysten esittämiselle laitoin nauhoituksen haastateltavan 

luvalla päälle. Kävimme ensiksi läpi haasteltavan taustatiedot, minkä jälkeen siirryimme 

varsinaisiin haastattelukysymyksiin.  
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Haastattelut kestivät 43 minuutista tuntiin, ja ne toteutettiin vallitsevasta pandemiatilanteesta 

johtuen etänä Skypen välityksellä. Mikäli haastateltava halusi, käytimme äänen lisäksi 

videoyhteyttä helpottamaan vuorovaikutusta. Ilmeiden ja eleiden havaitsemisen myötä 

minun oli haastattelijana helpompi huomata, milloin haastateltava oli lopettanut puhumisen 

ja milloin hän taas oli aikeissa vielä jatkaa omaa puheenvuoroaan. Näköyhteys auttoi myös 

keskittymään haastateltavaan ja kulloiseenkin hetkeen paremmin kuin koehaastattelun 

aikana. Haastattelut etenivät omasta jännityksestäni huolimatta sujuvasti, ja esitin sekä 

ennakkoon suunnittelemiani että tilanteessa heränneitä kysymyksiä kullekin haastattelulle 

sopivassa järjestyksessä. Jokaisen haastattelun päätteeksi esitin kiitokseni haastateltavalle, 

pyysin häneltä palautetta ja informoin häntä tutkimusprosessin etenemisestä. 

 

3.2 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Haastatteluilla hankkimani tutkimusaineiston analyysimenetelmänä toimi Perttulan (1995, 

2000) muotoilema fenomenologinen metodi, joka perustuu Giorgin kehittämään kuvailevan 

fenomenologisen psykologian metodiin. Erotuksena Giorgiin, Perttulan metodi on 

suuntautunut puhtaan fenomenologian sijaan eksistentiaalis-fenomenologisesti eikä edellytä 

sulkeistamista tutkijan ihmiskäsityksen osalta (Perttula 1995).  

Perttulan metodi koostuu kahdesta seitsemänvaiheisesta osasta. Kumpaankin osaan kuuluu 

sisältöalueiden muodostaminen, joka Perttulan (1995) mukaan auttaa laajan 

tutkimusaineiston jäsentämisessä mutta ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Oma aineistoni oli 

verrattain pieni ja tutkimusaihe rajattu, joten päätin noudattaa sen analyysissä Tökkärin 

(2018) esittelemää lyhennettyä versiota Perttulan menetelmästä. Se jakautuu niin ikään 

kahteen osaan, jotka koostuvat kumpikin vain neljästä työvaiheesta. Sisältöalueita koskevat 

vaiheet on jätetty siitä pois. 

Metodin mukaisen analyysin ensimmäinen osa etenee yksilökohtaisella tasolla, ja sen 

tavoitteena on muodostaa yksilökohtainen merkitysverkosto jokaisen tutkimukseen 

osallistuneen henkilön osalta. Toisessa osassa edetään yksilökohtaiselta tasolta yleiselle 

tasolle ja pyritään tavoittamaan tutkimusilmiötä koskevaa yleistä tietoa eli muodostamaan 

yleinen merkitysverkosto. Siihen sisällytetään sellaiset tutkimusaiheen kannalta olennaiset 

merkitykset, jotka ovat kaikille tutkimukseen osallistuneille henkilöille yhteisiä. Tarvittaessa 

yleisiä merkitysverkostoja voidaan muodostaa useita, mikäli yksilökohtaiset 
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merkitysverkostot poikkeavat toisistaan merkittävästi. Analyysin toisen osan tuloksena 

syntyvä yleinen tieto on yksilökohtaista tietoa enemmän tutkijan konstruoimaa, ja sitä 

koskee vaatimus kattavuudesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaiken olennaisen 

yksilökohtaisen tiedon tulee sisältyä yleiseen tietoon mutta yleinen tieto ei saa olla 

ristiriidassa sen kanssa. Yleisen tiedon tulee siis säilyttää yhteys yksilökohtaiseen tietoon eli 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksiin. (Perttula 1995, 2000.) 

Oman analyysiprosessini ensimmäisen osan ensimmäisessä vaiheessa aloitin tutustumisen 

tutkimusaineistoon litteroimalla nauhoittamani haastattelut heti niiden päättymisen jälkeen, 

kun ne olivat vielä tuoreessa muistissa. Käytin apuna Express Scribe Transcription ja FTW 

Transcriber -ohjelmia, jotka helpottivat ja nopeuttivat litterointia. Litteroin haastattelut 

sanatarkkaan jättäen pois osan toistuvista täytesanoista. Litterointi tuotti tekstiä yhteensä 55 

sivua. Pyrin eläytymään tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksiin 

sulkeistamalla ennakkokäsitykseni, missä minua auttoi tutkimusilmiöön liittyvien 

kokemusteni vähäisyys ja se, että olin jättänyt myös teoreettisen perehtymisen 

myöhäisemmäksi. Jatkoin aineistoon tutustumista haastattelu kerrallaan kuuntelemalla 

kunkin nauhoitteen uudelleen ja lukemalla litteroimaani tekstiä useampaan otteeseen. 

Muodostettuani kokonaiskuvan kustakin haastattelusta siirryin seuraavaan työvaiheeseen.  

Toisessa vaiheessa jaoin kunkin tekstimuodossa olevan haastattelun kokonaisuudessaan 

merkityssuhteisiin. Erotin merkityssuhteet toisistaan vinoviivojen avulla, kun koin yhteen 

kokemukseen viittaavan kuvauksen loppuvan ja toiseen viittaavan alkavan. Pyrin tekemään 

sen menetelmän mukaisesti intuitioni ohjaamana, tutkittava ilmiö mielessäni. Tämän 

vaiheen suoritin melko nopeasti, sillä tarkoituksena oli oikeastaan vain saada aineisto 

jäsennettyä käsiteltävämpään muotoon seuraavia työvaiheita varten.  

Kolmannessa vaiheessa käänsin merkityssuhteet tutkittavan kieleltä omalle tutkijan 

kielelleni ja kirjoitin käännökset merkityssuhteiden perään lihavoituna. Tässä vaiheessa 

hyödynsin mielikuvatasolla tapahtuvaa muuntelua, jotta sain tavoitettua ja tiivistettyä kunkin 

merkityssuhteen keskeisen sisällön. Tein sen käytännössä muodostamalla käännöksistä 

erilaisia, aina edellistä tiivistetympiä versioita, jotta oivaltaisin, mitä kustakin 

merkityssuhteesta voi ottaa pois ilman, että kokemus muuttuu joksikin toiseksi. Jouduin 

välillä palaamaan edelliseen vaiheeseen, sillä huomasin tehneeni merkityssuhteiden 

erottamisen turhan yksityiskohtaisella tasolla, ja näin oli haastavaa havaita joidenkin 
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kokemusten ydinmerkitys niiden pirstaloitumisen vuoksi. Tämä vaihe oli edellistä työläämpi 

ja kävinkin sen läpi useampaan kertaan, kunnes olin tyytyväinen lopputulokseen.  

Havainnollistan analyysin toista ja kolmatta vaihetta katkelmalla esihenkilön B 

haastattelusta: 

/ “No tota miten sulla sitte, ku työelämässä alotit tän sun tämmösen esihenkilöuran, 

niin minkälaisia kokemuksia sulla sitte sen jälkeen on ollu johtamisesta ja 

esihenkilötyöstä?” 

“No siitähän asti oon koko ajan toiminu esimiehenä, aivan saumattomasti, vaikka 

työnajantajat tässä on vaihtunu välissä. Et tavallaan se on saumaton, jatkuva 

kokemus, jota olen halunnuki koko ajan vaan jatkaa ja kehittää. Se on mulle semmonen 

luonteva tapa olla ja elää, johtaa.” / Ensimmäisen esihenkilötyönsä jälkeen hänen 

työuransa on jatkunut samoissa tehtävissä eri organisaatioissa. Hän on halunnut 

toimia ja kehittyä johtajana, sillä se tuntuu hänestä luontevalta. / 

Neljäs vaihe oli myös työläs ja vei aikaa, sillä tavoitteena oli tiivistää kunkin haasteltavan 

yksilöllinen kokemus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä lyhyen kertomuksen muotoon. 

Aloitin yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen kokoamalla tutkijan kielelle 

muutetut ilmaisut uuteen tekstitiedostoon. Yhdistelin samaa tarkoittavia ja toisiinsa liittyviä 

ilmaisuja sekä tiivistin ja hioin niitä kolmannen vaiheen tapaan, pyrkien koko ajan 

säilyttämään kunkin kokemuksen ydinmerkityksen. Palasin myös välillä alkuperäiseen 

haastatteluaineistoon ja vertasin sitä kirjoittamaani tekstiin. Haasteena oli löytää sellainen 

kuvailun taso, joka pysyisi uskollisena tutkittavan esiin tuomalle kokemukselle mutta ei 

vaarantaisi tämän anonymiteettiä. Edellä kuvaamiani toimenpiteitä toistin useampaan 

kertaan ennen kuin saavutin kunkin yksilöllisen merkitysverkoston lopullisen muodon.  

Havainnollistan neljättä vaihetta otteella esihenkilön B yksilökohtaisesta 

merkitysverkostosta: 

Koulutuksensa vuoksi häntä on kiinnostanut ihmisten auttaminen ja ohjaaminen, ja 

hän on työuransa alusta asti halunnut kehittää itseään johtajana. Ensimmäiseen 

esihenkilötehtävään pääseminen antoi siihen hyvän mahdollisuuden ja oli 

opettavainen kokemus johtajana olemisesta. Sen jälkeen hänen työuransa on jatkunut 

esihenkilötehtävissä eri organisaatioissa hänen omasta halustaan, sillä johtajana 

oleminen tuntuu hänestä luontevalta. 
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Yksilöllisten merkitysverkostojen muodostamisen jälkeen siirryin analyysiprosessin toiseen 

osaan. Sen ensimmäisen vaiheen aloitin lukemalla kunkin muodostamani yksilöllisen 

merkitysverkoston uudelleen läpi. Omaksuin tutkimusasenteen, jonka avulla pyrin 

häivyttämään mielestäni yksilökohtaisten merkitysverkostojen taustalla olevat henkilöt ja 

mieltämään ne ehdotelmiksi yleisestä merkitysverkostosta. Toisessa vaiheessa muunsin 

kunkin yksilökohtaisen merkitysverkoston merkityssuhde-ehdotelmiksi. Se tapahtui 

erottamalla merkityssuhteet vinoviivoilla ensimmäisen osan tapaan ja muuntamalla 

yksilölliset ilmaisut yleisemmälle tasolle. Tämä vaihe oli tärkeää suorittaa kadottamatta 

yhteyttä yksilöllisten kokemusten sisältöön.  

Edellä esittämäni otteen yksilökohtaisesta merkitysverkostosta muunsin merkityssuhde-

ehdotelmaksi seuraavanlaisesti: 

/ Kiinnostus ihmisten ohjaamiseen on tullut koulutuksen myötä ja työuran alusta 

asti on haluttu kehittyä johtajana. Ensimmäinen esihenkilötehtävä on tarjonnut 

opettavaisen kokemuksen johtajana olemisesta. Työura on sittemmin jatkunut 

esihenkilötehtävissä, sillä johtajana oleminen tuntuu luontevalta. / 

Kolmannessa vaiheessa muodostin kustakin yksilöllisestä merkitysverkostosta ehdotelman 

yleiseksi merkitysverkostoksi. Tein sen kokoamalla yleiselle tasolle muutetut ilmaisut, 

merkityssuhde-ehdotelmat, erilliseen tiedostoon ja jäsentämällä ne järkevästi toistensa 

yhteyteen.  

Ehdotelma B yleiseksi merkitysverkostoksi näytti tältä: 

Nuoruuden harrastuksessa on saatu johtamiskokemusta, mutta koulutustaustasta on 

lähtenyt halu kehittyä johtajana. Ensimmäinen esihenkilötehtävä on tarjonnut 

opettavaisen kokemuksen johtajana olemisesta. Työura on jatkunut sittemmin 

esihenkilötehtävissä, sillä johtajana oleminen tuntuu luontevalta. Eroavaisuuksista 

huolimatta jokainen esihenkilötehtävä on ollut tärkeä johtajana olemisen kannalta. 

Johtajana on kehitytty kokemuksen karttuessa, sillä itsevarmuus ja itsetuntemus ovat 

lisääntyneet. Myönteisen palautteen saaminen ja omien esihenkilöiden kanssa käydyt 

keskustelut ovat vahvistaneet näkemystä itsestä johtajana. Motivaatio coaching-

koulutuksen käymiseen on tullut aiempien opintojen myötä ja halusta näyttää 

esimerkkiä coachingin yhdistämisestä esihenkilötyöhön. Oman toiminnan reflektointi 

koulutuksen aikana on opettanut paljon itsestä. Koulutuksen myötä keskustelutaitojen 

ja kuuntelemisen merkitys ovat korostuneet ja keskustelut ovat olleet antoisampia. 
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Koulutuksen lisäksi coachattavana oleminen on vaikuttanut johtajana kehittymiseen. 

Johtajana halutaan panostaa ihmisten johtamiseen ja heidän työnsä 

mahdollistamiseen, mitä on tehty tähänkin asti.   

Neljänteen vaiheeseen siirryin yleisten merkitysverkostoehdotelmien A ja B sekä C ja D 

osalta erikseen, tavoitteena muodostaa kaksi yleistä merkitysverkostoa. Tähän ratkaisuun 

päädyin sen vuoksi, että halusin selvittää, näyttäytyykö coaching eri tavalla osana coachien 

ja coachattujen johtajaidentiteetin kehittymistä. Aloitin tämän vaiheen liittämällä ehdotelmat 

yleiseksi merkitysverkostoksi samaan tiedostoon ja kokoamalla sitten yhteen sellaisten 

kokemusten ilmaisut, jotka esiintyivät kummassakin ehdotelmassa. Ilmaisuja jäsentämällä 

ja tiivistämällä muodostin lopulta yleisen merkitysverkoston sekä coachien että coachattujen 

osalta.  

Yleisen merkitysverkoston muodostaminen analyysin viimeisessä vaiheessa eteni coachien 

kohdalla alla olevan esimerkin mukaisesti: 

Ehdotelma A 

Coaching-koulutukseen on hakeuduttu, koska on haluttu hyödyntää omia vahvuuksia 

uudella tavalla. Koulutus on ollut kokemuksena merkittävä. Se on kehittänyt 

keskustelijana sekä selkeyttänyt näkemystä itsestä johtajana lisäämällä itsetuntemusta 

ja kirkastamalla omia arvoja. 

Ehdotelma B 

Motivaatio coaching-koulutuksen käymiseen on tullut aiempien opintojen myötä ja 

halusta näyttää esimerkkiä coachingin yhdistämisestä esihenkilötyöhön. Oman 

toiminnan reflektointi koulutuksen aikana on opettanut paljon itsestä. Koulutuksen 

myötä keskustelutaitojen ja kuuntelemisen merkitys ovat korostuneet ja keskustelut 

ovat olleet antoisampia. 

Yleinen merkitysverkosto 

Coaching-koulutuksen käymiseen oli vahva motivaatio. Koulutus oli johtajana 

olemisen kannalta merkittävä kokemus, sillä se lisäsi itsetuntemusta sekä kehitti 

keskustelutaitoja. 

Seuraavassa luvussa esitän tutkimukseni keskeisimmät tulokset kahden yleisen 

merkitysverkoston muodossa. Niistä ensimmäinen kuvaa coachien, toinen taas coachattujen 
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koettua johtajaidentiteetin kehittymistä. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

kokemuksissa oli sekä keskinäisiä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia riippumatta siitä, 

olivatko he toimineet coacheina vai coachattavina, eivätkä muodostamani yleiset 

merkitysverkostot pysty tätä ehkä riittävällä tavalla osoittamaan. Sen vuoksi esitän 

tulosluvussa myös neljä yksilökohtaista merkitysverkostoa, jotka kuvaavat jokaisen 

tutkimukseen osallistuneen esihenkilön yksilöllisesti koettua johtajaidentiteetin 

kehittymistä. Lisäksi pyrin tutkimusmenetelmäni sallimissa rajoissa tiivistämään 

ymmärrykseni siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet esihenkilöiden koettuun 

johtajaidentiteetin kehittymiseen ja millainen on coachingin osuus tässä kehityksessä. 

Myöhemmin syvennän tätä ymmärrystä tarkastelemalla tuloksiani vielä aiempien 

tutkimusten valossa.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Yleiset merkitysverkostot 

 

Coachina toimineiden esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittyminen 

Ensimmäinen esihenkilötehtävä tarjosi opettavaisen kokemuksen johtajana olemisesta, ja 

näkemys itsestä johtajana alkoi muotoutua. Johtajana halutaan nyt ja tulevaisuudessa 

keskittyä ihmisten johtamiseen, jolloin voidaan toimia omasta persoonasta käsin omia 

vahvuuksia hyödyntäen. Coaching-koulutuksen käymiseen oli vahva motivaatio. Koulutus 

oli johtajana olemisen kannalta merkittävä kokemus, sillä se lisäsi itsetuntemusta sekä 

kehitti keskustelutaitoja. Näkemystä itsestä johtajana ovat myös vahvistaneet kokemuksen 

karttuminen, myönteinen palaute sekä omien esihenkilöiden kanssa käydyt keskustelut.  

 

Coachattujen esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittyminen 

Kokemus itsestä johtajana on konkretisoitunut johdettavien itseen kohdistamien odotusten 

myötä. Johtajana oleminen koetaan tärkeänä ihmisten vuoksi, ja siinä voidaan hyödyntää 

omia vahvuuksia ja toimia omana itsenä. Näkemystä itsestä johtajana ovat ensisijaisesti 

vahvistaneet kokemuksen karttuminen, myönteinen palaute omasta toiminnasta sekä 

johdettavilta oppiminen. Coaching auttoi jäsentämään omia ajatuksia ja vahvisti myös 

osaltaan sitä näkemystä itsestä johtajana, jonka mukaan on toimittu ja aiotaan toimia myös 

tulevaisuudessa. 

 

4.2 Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

 

Esihenkilö A (coach) 

Hänen ensimmäinen kokemuksensa johtamisesta liittyy nuoruuden harrastukseen, mutta 

kokemus itsestä johtajana ja tunne johtajan vastuusta syntyi kuitenkin ensimmäisen kerran 

vasta työuralla. Sen alussa hän eteni muiden tehtävien kautta esihenkilöasemaan ja koki 

roolinsa vaihtuessa ihmisten suhtautumisen häntä kohtaan muuttuvan. Tilanne vaati myös 

häneltä tasapainoilua johtajana ja omana itsenään olemisen välillä. Kokemus oli hyvin 

opettavainen ja hän kasvoi sen aikana niin ihmisenä kuin johtajana. Näkemys itsestä 

ihmisten johtajana ja johtamisesta vuorovaikutussuhteena alkoi muotoutua.  
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Toimittuaan välillä asiantuntijatehtävissä hän hakeutui uudelleen esihenkilötehtäviin, sillä 

näki sen luonnollisena jatkumona omalle uralleen. Lisäksi hän ajatteli voivansa hyödyntää 

aiempaa kokemustaan ja omia vahvuuksiaan sekä saavansa uutta näkökulmaa työhönsä. 

Johtajana olemisen kannalta merkittävä ja sitä vahvistava kokemus oli siirtymä uuteen 

esihenkilötehtävään uudessa toimintaympäristössä, mikä oli alkuun haastavaa mutta sujui 

lopulta hyvin.  

Hän on tunnistanut omia vahvuuksiaan johtajana ja saanut samoista asioista myönteistä 

palautetta muilta. Myönteinen palaute ominaisuudesta, jota hän on itse pitänyt 

kehittämiskohtanaan, on muuttanut hänen omaa käsitystään myönteisempään suuntaan. 

Hänellä on ollut uransa aikana kollegoja ja esihenkilöitä, joiden toimintaa johtajana hän 

on ihaillut ja jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti hänen näkemykseensä itsestään johtajana.  

Coaching-koulutukseen hänet sai hakeutumaan oma mielenkiinto, halu tutkia vahvuuksiaan 

ja hyödyntää niitä uudella tavalla. Hän koki samaistuvansa siihen, mitä koulutukseen 

osallistuvilta odotettiin. Koulutus ohjasi häntä pohtimaan omaa toimintaansa, jotta muiden 

keskusteluttaminen ja kouluttaminen olisi mahdollista. Koulutus on ollut merkittävä 

johtajana olemisen kannalta, sillä se on auttanut häntä oman roolinsa hahmottamisessa ja 

lisännyt hänen itsetuntemustaan ja itsetietoisuuttaan. Tämän hän näkee edellytyksenä 

itsensä kehittämiselle. Koulutus on tehnyt hänestä paremman keskustelijan, joka kiinnittää 

kuuntelemiseen ja kysymiseen aiempaa tietoisemmin huomiota. Koulutuksen myötä hänelle 

on myös kirkastunut hänen tärkein arvonsa johtajana. Johtajana kehittymisen 

kannalta coaching-koulutus on ollut hänelle muiden coachaamista arvokkaampi kokemus. 

Johtajana oleminen merkitsee hänelle vastuuta ja on osoitus luottamuksesta. Hän kokee 

olevansa menossa kohti sitä, millainen haluaisi johtajana olla, mutta toivoo kuitenkin 

saavansa lisää itseluottamusta kokemuksen karttuessa. Hän tiedostaa, että ei voi olla 

johtajana koskaan valmis ja pyrkii pysymään avoimena ja ottamaan aktiivisesti vastuuta 

itsensä kehittämisestä. Johtajana hän on keskittynyt substanssiasioiden sijaan ihmisten 

johtamiseen, jolloin on voinut toimia omasta persoonastaan käsin vahvuuksiaan 

hyödyntäen. Johtajana hän pyrkii olemaan sellainen kuin haluaisi itsekin johtajan olevan: 

että kenenkään ei tarvitsisi pelätä häntä. 
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Esihenkilö B (coach) 

Hän sai nuoruuden harrastuksessaan kokemusta johtajana olemisesta. Koulutuksensa 

vuoksi häntä on kiinnostanut ihmisten auttaminen ja ohjaaminen, ja hän on työuransa alusta 

asti halunnut kehittää itseään johtajana. Ensimmäiseen esihenkilötehtävään pääseminen 

antoi siihen hyvän mahdollisuuden ja oli opettavainen kokemus johtajana olemisesta. Sen 

jälkeen hänen työuransa on jatkunut esihenkilötehtävissä eri organisaatioissa hänen omasta 

halustaan, sillä johtajana oleminen tuntuu hänestä luontevalta. Jokainen esihenkilötyö on 

ollut hänelle omalla tavallaan merkittävä johtajana olemisen kannalta. Niitä on vaikea 

laittaa tärkeysjärjestykseen, sillä toimintaympäristö, ihmiset, odotukset ja tavoitteet ovat 

olleet jokaisessa erilaisia.  

Hänen näkemyksensä itsestään johtajana on muuttunut uran aikana kasvamisen ja 

oppimisen myötä. Kokemuksen karttuminen on tuonut mukanaan lisää itsevarmuutta ja 

vahvistanut itsetuntemusta, mikä on kehittänyt häntä johtajana ja ihmisenä. Hän on 

tunnistanut omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohtiaan sekä ottanut opiksi palautteesta. 

Myönteisen palautteen saaminen omasta toiminnasta on vahvistanut hänen näkemystään 

siitä, millainen hän on ja haluaa olla johtajana. Tärkeitä ovat olleet myös omien 

esihenkilöiden kanssa käydyt keskustelut johtajana olemisesta.  

Coaching-koulutuksen käyminen oli hänelle luonteva jatko aiemmille opinnoille. Hän halusi 

päästä näyttämään esimerkkiä siitä, mitä coaching tarkoittaa käytännön esihenkilötyössä. 

Koulutus ylitti hänen odotuksensa. Se oli eräänlainen matka itseen, sillä coaching-taitoja 

harjoitellessa joutui reflektoimaan omaa toimintaa ja oppi samalla itsestä. Koulutuksen 

myötä korostui sellaisten keskustelujen käymisen tärkeys, joiden avulla pyritään yhdessä 

löytämään ratkaisuja. Se vahvisti omaa käsitystä siitä, että kuuntelemiseen ja läsnäoloon 

kannattaa panostaa kiireenkin keskellä. Hän on huomannut osaavansa keskusteluttaa 

ihmisiä paremmin ja saavansa keskusteluista enemmän irti, kun on voinut hyödyntää 

koulutuksessa opittuja taitoja. Koulutuksen lisäksi coachattavana oleminen on ollut 

arvokasta, sillä se on haastanut omaa ajattelua.  

Hän kokee johtajana olemisen kutsumusammattinaan ja tekee työtään vahvasti omalla 

persoonallaan. Hän on huomannut olevansa parempi esihenkilönä kuin asiantuntijana, ja 

käsitys itsestä johtajana on uran aikana koko ajan vahvistunut. Hän haluaisi olla johtajana 

mahdollistaja ja suunnannäyttäjä, ja panostaa henkilöstön osaamisen ja sitä kautta myös 



33 
 

organisaation kehittämiseen. Hän ajattelee kehittyvänsä johtajana haluamaansa suuntaan 

jatkamalla työtään määrätietoisesti kuten tähänkin asti. 

 

Esihenkilö C (coachattu) 

Hän on saanut johtamiskokemusta nuoruudessaan järjestötoiminnan parissa. 

Opiskeluaikaisessa kesätyössään hän toimi työnjohtajana nuoremmille työntekijöille. Hän 

ei kokenut tuolloin itseään johtajaksi vaan piti itseään yhtenä muista, jonka tehtävänä oli 

organisoida työn tekemistä. Hän päätyi kyseiseen asemaan opintojensa ja 

työharjoittelujensa myötä alalta saamansa kokemuksen vuoksi.  

Esihenkilötehtäviin hän on urallaan päätynyt, kun hänen sopivuutensa esihenkilöksi on 

tunnistettu hänen työskenneltyään ensin muissa tehtävissä samassa organisaatiossa. 

Ainoastaan yhteen esihenkilötehtävään hän on hakenut omasta aloitteestaan. 

Esihenkilöasemaan pääseminen on aiemmin kohottanut itsetuntoa, mutta aseman merkitys 

on ajan myötä muuttunut. Nykyisin esihenkilönä oleminen merkitsee yhä enemmän sitä, että 

pystyy olemaan hyödyksi muille ja auttamaan heitä urallaan eteenpäin. Hän kokee tekevänsä 

nykyään työtään enemmän juuri ihmisten kautta. Kaikki esihenkilötehtävät ovat olleet 

hänelle johtajana omalla tavallaan tärkeitä, sillä hän on pystynyt auttamaan ihmisiä ja 

samalla oppinut heiltä itse. Myös onnistumiset ja epäonnistumiset johtajana ovat olleet 

opettavaisia kokemuksia.  

Hän ei ole koskaan kokenut itseään varsinaisesti johtajaksi, vaikka on toiminut pitkään 

esihenkilönä. Eniten hän on kokenut itsensä johtajaksi kuitenkin silloin, kun johdettavat ovat 

odottaneet hänen käskyttävän heitä. Hän itse pitää tehtävänään mahdollistaa toimivat 

työolosuhteet sekä mielenkiintoiset ja motivoivat työtehtävät johdettavilleen. Hän haluaisi 

auttaa ja tukea heitä löytämään itse ratkaisuja. Hän on jo lapsena oppinut, miten motivoida 

muita ja saada heidät innostumaan asioista. Se on hänelle luontaista eikä sitä ole tarvinnut 

opetella. Hän kokee, että hänellä on työssään persoonansa mukana eikä se ole juurikaan 

aikojen saatossa muuttunut.  

Hän ei ollut kovin innokas osallistumaan coachingiin ja suhtautui siihen alun perin 

epäilevästi. Hän ei koe coachingin antaneen paljoakaan itselleen johtajana. Hän näkee, että 

omia tapoja voi olla vaikea muuttaa niin lyhyessä ajassa, mutta coaching kuitenkin vahvisti 

osaltaan näkemystä siitä, että oma tekeminen on ollut oikean suuntaista. Oli myös 

hyödyllistä, että pääsi jäsentämään ajatuksiaan paremmin toisen kanssa keskustelemalla.  
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Kokemuksen karttumisen myötä hän on saanut lisää itsevarmuutta johtajana olemiseen ja 

oma suunta johtajana on vahvistunut. Sitä on vahvistanut myös johdettavilta saatu 

myönteinen palaute. Johtajana hän toivoo voivansa jatkaa entiseen tapaan ja kehittyvänsä 

vielä paremmaksi kuuntelijaksi. 

 

Esihenkilö D (coachattu) 

Hän toimi urallaan ensin asiantuntijatehtävissä ja siirtyi sitten samassa organisaatiossa 

ensimmäistä kertaa esihenkilöksi. Hän hakeutui tehtävään, koska piti sitä hyvänä 

urakehityksensä kannalta ja halusi kokeilla, millaisia esihenkilötehtävät olisivat. Hän ei 

juurikaan muuttanut tapaansa toimia ihmisten kanssa siirtyessään esihenkilöksi. Kokemus 

itsestä johtajana realisoitui sen myötä, kun ihmisten suhtautuminen ja odotukset itseä 

kohtaan muuttuivat. Hän ei kuitenkaan kokenut siirtymässä minkäänlaista kriisiä itsensä 

kanssa. Ensimmäistä kertaa esihenkilönä toimiessaan hänen työyksikössään tapahtui isoja 

muutoksia ja hän kohtasi sen myötä haastavia tilanteita. Hän ajattelee, että olisi ollut 

helpompaa joutua vastaavaan tilanteeseen, jos olisi ollut enemmän kokemusta, jonka 

varassa toimia. 

Johtajana olemisen kannalta merkittävää on ollut, kun hän esihenkilönä toimittuaan siirtyi 

hetkeksi asiantuntijarooliin, mutta ei tuntenut sitä omakseen ja hakeutui takaisin 

esihenkilötehtäviin. Hän huomasi pystyvänsä hyödyntämään kokemusta ja osaamista, jota 

oli hankkinut aiemmassa esihenkilötehtävässään sekä hallitsevansa johtajana olemisen jo 

paremmin. Hänellä on ollut hyviä esihenkilöitä, mutta hän ei koe toimivansa samalla tavalla 

kuin yksikään heistä. Hän pitää omalla persoonallaan toimimista tärkeänä. Johtajana 

olemisen kannalta tärkeimpiä ihmisiä hänelle ovat olleet taitavat kollegat ja johdettavat, 

joilta hän on itse oppinut paljon. 

Hän kokee johtajana olemisen antoisana haastavistakin tilanteista huolimatta, sillä hän 

pitää siitä, että saa toimia yhdessä ihmisten kanssa, pystyy olemaan avuksi ja tukemaan 

toimintaympäristöään mahdollisimman hyvin. Hän kokee johtajana olemisen osana 

työminäänsä. Häntä motivoi se, että johtajana pystyy oikeasti vaikuttamaan sellaisiin 

asioihin, joihin ei muussa asemassa välttämättä pysty. Hän ei ajattele itseään 

kehittämiskohtiensa kautta, vaikka tiedostaakin ja pyrkii myös kehittämään niitä. Hän 

yrittää mieluummin hyödyntää vahvuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka 

palautetta itsestä johtajana saa harvakseltaan, on se johdettavien suunnalta ollut yleensä 
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myönteistä. Hän näkee myös sen myönteisenä palautteena, että ihmiset luottavat häneen 

kertomalla avoimesti asioita. Onnistumisen kokemukset ja se, että johdettavat ovat 

arvostaneet hänen tapaansa toimia, on lisännyt hänen itsevarmuuttaan johtajana. 

Coachingiin osallistumiseen ei voinut itse juurikaan vaikuttaa, mutta hän suhtautui siihen 

kuitenkin mielenkiinnolla ja se oli hänelle kokemuksena myönteinen. Keskustelut auttoivat 

jäsentämään omia ajatuksia. Hän ei koe coachingin antaneen johtajana olemiseen 

varsinaisesti mitään uutta, mutta se vahvisti osaltaan näkemystä siitä, miten ihmisten kanssa 

kannattaa toimia ja keskustella ja minkälainen johtaja hän haluaa olla. Näkemystä ovat 

vuosien varrella vahvistaneet myös oma ihmiskäsitys sekä käytännön kokemus ja siitä 

oppiminen. Hän ei aio juurikaan muuttaa itseään johtajana, vaan kehittää tarvitsemiaan 

taitoja tarpeen mukaan.  

 

4.3 Tulosten ymmärtäminen 

 

Edellä esittelemäni yleiset merkitysverkostot piirtävät tutkimukseeni osallistuneiden 

esihenkilöiden johtajaidentiteetistä ja sen kehittymisestä melko samankaltaisen kuvan 

riippumatta siitä, mikä kunkin rooli coaching-prosessissa on ollut. Johtajaidentiteetti 

vaikuttaisi jokaisen kohdalla muodostuneen jo ennen coachingiin osallistumista mutta 

vahvistuneen sen myötä. Coachingin lisäksi muita johtajaidentiteetin kehittymiseen 

vaikuttavia tekijöitä tulosten perusteella ovat merkittävät tapahtumat tai kokemukset, 

johtajan rooliin kohdistuvat odotukset, suhteet muihin, palaute sekä kokemuksen 

karttuminen.  

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen perusteella kaikkien johtajaidentiteetille vaikuttaisi 

olevan tyypillistä itsensä näkeminen ihmisten johtajana, jolla on oma persoonallisuutensa 

pelissä ja jonka vahvuutena on juuri ihmisten kanssa toimiminen. Tällainen identiteetti on 

muodostunut jo varhaisessa vaiheessa uraa ja vain vahvistunut ajan kuluessa. Osalle 

ensimmäinen esihenkilötehtävä on opettanut, mitä johtajana oleminen on, ja se näyttäisi 

käynnistäneen oman johtajaidentiteetin kehittymisen. Osalla johtajaidentiteetin syntymiseen 

taas ovat vaikuttaneet johdettavien odotukset heitä kohtaan. Ne ovat voineet ilmetä siten, 

että esihenkilön rooliin siirtyessä ihmisten odotukset heitä kohtaan ovat muuttuneet 

verrattuna aiempaan tehtävään tai että johdettavat ovat ilmaisseet odottavansa heiltä 

tietynlaista johtajuutta.  
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Kaikkien johtajaidentiteetin kehittymiselle tärkeitä ovat olleet toiset ihmiset. Coachien 

johtajaidentiteetin kehittymiseen ovat vaikuttaneet omat esihenkilöt ja heidän kanssaan 

käydyt keskustelut johtajana olemisesta, coachattujen johtajaidentiteetin kehittymisen 

kannalta tärkeitä ovat olleet omat johdettavat, joilta on itse voinut oppia uutta. Omaa 

johtajaidentiteettiä ovat kaikkien kohdalla vahvistaneet käytännön kokemuksen karttuminen 

esihenkilötehtävissä sekä omasta toiminnasta saatu myönteinen palaute.  

Coachina toimineet esihenkilöt olivat suorittaneet coaching-koulutuksen, ja sillä näyttäisikin 

olleen suurempi merkitys heidän johtajaidentiteettinsä kehittymiselle kuin pelkästään 

coachina toimimisella. Coachien yksilökohtaisten merkitysverkostojen mukaan koulutuksen 

merkittävyys perustui siihen, että se selkeytti omaa roolia ja arvoja johtajana, lisäsi 

itsetuntemusta sekä kehitti johtajan tehtävässä tarvittavia keskustelutaitoja. Koulutukseen oli 

kuulunut vertaiscoachattavana olemista, ja toisen coachin kohdalla myös se oli vaikuttanut 

hänen johtajaidentiteettinsä kehittymiseen haastamalla hänen ajatteluaan. Coachattujen 

esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittymiseen coachingiin osallistumisella vaikuttaisi 

olleen vähemmän merkitystä kuin koulutuksella coachien osalta. Yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen perusteella kokemus oli heillekin myönteinen, mutta he eivät kokeneet 

sen antaneen heille johtajana kovin paljon uutta. Coachingin aikana käydyt keskustelut 

auttoivat heitä kuitenkin jäsentämään ajatuksiaan ja vahvistivat näkemystä siitä, että on itse 

johtajana oikealla tiellä.  

Coaching-koulutuksen voi nähdä yhtenä merkittävistä tapahtumista sen käyneiden ja 

coachina toimineiden esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittymisen kannalta. 

Coachattavana olleiden esihenkilöiden johtajaidentiteetin kehittymisessä coaching ei ole 

ollut erityisen keskeinen kokemus, mutta heidänkin kohdallaan se vahvisti olemassa olevia 

käsityksiä itsestä johtajana. Coachingin voisikin todeta vaikuttaneen myönteisesti niin 

koulutuksen käyneiden ja coachina toimineiden kuin coachattujen esihenkilöiden 

johtajaidentiteetin kehittymiseen olemassa ollutta johtajaidentiteettiä vahvistamalla.  
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Johtajaidentiteetin kehittymistä on tutkittu pääosin teoreettisesti, ja empiiristen, varsinkin 

laadullisten tutkimusten määrä on vähäinen. Joissakin tutkimuksissa on pyritty selvittämään 

johtajaidentiteetin kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, mutta coaching ei ole ollut osana näitä 

tarkasteluja. Ylipäätään johtajaidentiteettiä ja coachingia yhdistävistä tutkimuksista on 

löydettävissä vain muutamia esimerkkejä (ks. Bennett 2021; Kragt & Day 2020; Skinner 

2014, 2020a, 2020b).  

Koskiniemi, Vakkala ja Pietiläinen (2017) selvittivät eksistentiaalis-fenomenologisessa 

tutkimuksessaan koettua johtajaidentiteetin kehittymistä sellaisten sairaanhoitajien ja 

lääkärien keskuudessa, jotka toimivat asiantuntijaroolinsa lisäksi esihenkilöinä. 

Tutkimuksen mukaan keskeisintä johtajaidentiteetin kehittymisessä oli kliininen työ ja 

siihen liittyvät merkitykset sekä johdettavien ominaisuudet ja johtajan ja johdettavien väliset 

suhteet. Tutkimuksen osallistujilla oli johtajaidentiteetin ohella vahva ammatillinen 

identiteetti. Asiantuntijuus ja johtaminen kulkivat käsi kädessä siten, että johtajana 

toimiminen ja kehittyminen tapahtuivat käytännön työn lomassa ja sen ehdoilla. Käytännön 

työhön osallistuminen sekä työympäristön ja siinä toimivien ihmisten tunteminen nähtiin 

tärkeänä myös sen vuoksi, että se antoi mahdollisuuden tulla nähdyksi yhtenä kollegoista, 

yhtenä "meistä", eikä niinkään johtajana, yhtenä "heistä". Tämä edesauttoi johtajana 

onnistumista.  

Omaan tutkimukseeni osallistuneiden esihenkilöiden kokemuksissa ei erottunut selkeää, 

johtajaidentiteetistä erillistä ammatillista identiteettiä. Heidän kokemuksissaan 

pikemminkin korostui se, että johtajan pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa 

johdettaviensa työ, ei olla johtamansa substanssin vahvin asiantuntija. Lisäksi johtajan 

työssä hyödynnettiin ensisijaisesti muita vahvuuksia substanssiosaamisen sijaan. Johtajan ja 

johdettavien välisten suhteiden merkitys johtajaidentiteetin kehittymiselle taas tuli esille 

myös omassa tutkimuksessani ja ilmeni johdettavien johtajaan kohdistamien odotusten ja 

oppimisvaikutuksen muodossa. Koskiniemen ja kumppaneiden (2017) tutkimuksessa 

johtajaidentiteetin kehittymiseen vaikuttivat edellä mainittujen lisäksi oma työhistoria, 

yhteiskunnallinen ja organisatorinen konteksti, ympäristön tarjoama heijastuspinta 

esimerkiksi palautteen tai koulutusten muodossa sekä johtajan kokemus siitä, että hän voi 
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toimia omana itsenään, yksilöllisistä lähtökohdistaan ja arvoistaan käsin. Myönteinen 

palaute, coaching-koulutus ja omana itsenä toimimisen tärkeys tulivat esille myös omassa 

tutkimuksessani johtajaidentiteettiä vahvistavina tekijöinä.  

Lanka, Topakas ja Patterson (2020) toteuttivat laadullisen tutkimuksen selvittääkseen, 

millaiset kokemukset, ihmissuhteet ja vuorovaikutus vaikuttavat johtajaidentiteetin 

kehittymiseen. Tutkimuksessa johtajaidentiteetin kehittymistä edistäviä tekijöitä 

tunnistettiin viisi ja sitä hankaloittavia tekijöitä puolestaan kolme. Esikuvina tai mentoreina 

toimineet henkilöt edistivät tutkimukseen osallistuneiden johtajaidentiteetin kehittymistä, 

sillä he tarjosivat mallin mahdollisesta ja tavoiteltavasta johtajaidentiteetistä sekä osoittivat 

luottavansa asianomaisen kykyihin toimia johtajana tai näkevänsä tässä potentiaalia siihen. 

Negatiiviset roolimallit olivat sellaisia henkilöitä, joiden johtajaidentiteetti oli tutkimukseen 

osallistuneiden näkökulmasta myös mahdollinen mutta ehdottomasti vältettävä. He edistivät 

johtajaidentiteetin kehittymistä toimimalla mallina sellaisesta johtajasta, jollaiseksi ei itse 

haluaisi tulla. Omassa tutkimuksessani tuli myös esille esikuvien myönteinen vaikutus 

johtajaidentiteetin kehittymiseen siten, että yhdellä tutkimukseen osallistuneella oli ollut 

sellaisia esihenkilöitä ja kollegoita, joiden toimintaa johtajana hän oli ihaillut. Toiselle omat 

esihenkilöt olivat puolestaan toimineet enemmän mentorina, ja näiden kanssa käydyt 

keskustelut johtajana olemisesta olivat olleet tärkeitä oman johtajaidentiteetin 

kehittymiselle. Negatiivisten roolimallien vaikutus taas ei omassa tutkimuksessani noussut 

esille. 

Lankan ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa palautteen myönteinen vaikutus 

johtajaidentiteetin kehittymiseen perustui siihen, että sen avulla tutkimukseen osallistuneet 

pystyivät välttämään epätoivottua johtajaidentiteettiä sekä ylläpitämään tai kehittämään 

olemassa olevaa. Samansuuntaisia tuloksia sain myös omassa tutkimuksessani, sillä etenkin 

myönteisen palautteen saaminen omasta toiminnasta on lisännyt tutkimukseeni 

osallistuneiden itsevarmuutta sekä vahvistanut heidän näkemystään siitä, että oma tapa olla 

johtaja on oikeanlainen. Viimeinen johtajaidentiteetin kehittymistä edistävä tekijä Lankan ja 

kumppaneiden tutkimuksessa oli merkittävät tapahtumat, jotka selkeyttivät omaa 

johtajaidentiteettiä. Niihin liittyi usein organisaatiossa käynnissä olevia haastavia tilanteita 

tai muutoksia, jotka yksilö kohtasi onnistuneesti ja joiden myötä käsitys itsestä johtajana 

vahvistui. Tällaisten tapahtumien merkitys näkyi myös oman tutkimukseni tuloksissa. 

Ensimmäinen esihenkilötehtävä, jossa oppi johtajana olemisesta sekä haastavat mutta 

onnistuneesti läpikäydyt tilanteet vaikuttivat myönteisesti tutkimukseeni osallistuneiden 
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henkilöiden johtajaidentiteetin kehittymiseen. Lisäksi coaching-koulutus oli sen käyneille 

esihenkilöille merkittävä tapahtuma, joka vahvisti heidän johtajaidentiteettiään.  

Lankan ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa johtajaidentiteetin kehittymistä 

hankaloittavina tekijöinä tunnistettiin organisatoriset rakenteet, identiteetin torjuminen ja 

identiteetin epävarmuus. Organisatoriset rakenteet rajoittivat toisinaan tutkimukseen 

osallistuneiden mahdollisuuksia toimia johtajana ja siten kehittää johtajaidentiteettiään. 

Samoin tapahtui, jos henkilö pyrki esiintymään johtajana, mutta muut torjuivat pyrkimyksen 

eivätkä vahvistaneet hänen johtajaidentiteettiään. Mikäli henkilö ei ollut itse aktiivisesti 

pyrkinyt johtajaksi tai koki ristiriitaa itsensä ja johtajan roolin välillä, aiheutti se 

epävarmuutta omasta johtajaidentiteetistä eikä siten ymmärrettävästi edesauttanut sen 

kehittymistä.  

Omassa tutkimuksessani ei juurikaan ole tunnistettavissa johtajaidentiteetin kehittymiseen 

kielteisesti vaikuttavia tekijöitä, mitä pidän mielenkiintoisena. Kysymyksenasettelu 

tekemissäni haastatteluissa oli sen verran avoin, että tällaistenkin kokemusten esiin 

tuominen olisi näkemykseni mukaan ollut mahdollista. En kuitenkaan usko, että 

esiintymättömyys haastatteluissa tarkoittaisi sitä, etteikö sellaisia kokemuksia voisi myös 

tutkimukseeni osallistuneilla henkilöillä olla. Niitä voi olla vaikeampia tunnistaa kuin 

johtajaidentiteetin kehittymiseen myönteisesti vaikuttavia kokemuksia tai ehkä ne eivät ole 

olleet niin merkittäviä, että tutkimukseeni osallistuneet henkilöt olisivat kokeneet 

tarpeelliseksi niitä kuvata. Toki tutkimushaastattelu voi myös tilanteena olla sellainen, että 

kielteisiä kokemuksia ei siinä kovin helposti nosteta esille. Lisäksi on mahdollista, että 

tämän tyyppiset kokemukset ovat jääneet minulta haastatteluaineiston analyysivaiheessa 

huomaamatta. 

Koskiniemen ja kumppaneiden (2017) sekä Lankan ja kumppaneiden (2020) lisäksi Skinner 

on tehnyt empiiristä tutkimusta johtajaidentiteetin kehittymisestä ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Skinner (2020b) määritteli määrällisen tutkimuksensa muuttujiksi yksilön 

valmiuden muutokseen, omien arvojen ja vahvuuksien mukaan toimimisen, organisaation 

tasa-arvoisuuden, sosiaaliset voimavarat, kuten roolimallit, sekä muiden 

johtamispyrkimysten tukemisen, joita hän nimitti johtajaidentiteetin mahdollistajiksi. Muita 

muuttujia tutkimuksessa olivat ympäristötekijät kuten organisaatiorakenne ja -kulttuuri sekä 

itseä rajoittavat uskomukset, joita Skinner kutsui johtajaidentiteetin jarruiksi. 

Johtajaidentiteetin ja mahdollistajien välillä oli tutkimuksen mukaan merkittävä, 
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positiivinen korrelaatio, mikä tuki Skinnerin etukäteisoletusta siitä, että johtajaidentiteetin 

kehittymiseen vaikuttaa myönteisesti yksien tekijöiden, mahdollistajien, esiintyminen ja 

toisaalta toisten tekijöiden, jarrujen, puuttuminen. Omien arvojen ja vahvuuksien mukaan 

toimiminen nousi esille myös omassa tutkimuksessani, ja jokainen tutkimukseeni 

osallistunut henkilö kertoi toimivansa johtajana omasta itsestään käsin. Yksilön 

persoonallisuus ja johtajaidentiteetti vaikuttaisivat siis olevan melko lailla sidoksissa 

toisiinsa. Skinnerin tutkimuksen tapaan sosiaalisilla voimavaroilla oli omankin tutkimukseni 

perusteella vaikutusta johtajaidentiteetin kehittymiseen palautteen ja myönteisten 

ihmissuhteiden muodossa. 

Koska johtajaidentiteetin kehittymistä on tutkittu empiirisesti niin niukasti, voi edellä 

esittelemieni tutkimusten ja oman tutkimukseni tulosten perusteella esittää ainoastaan 

varovaisia johtopäätöksiä ilmiöstä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että johtajaidentiteetin 

kehittymisessä on vahva, useiden teoreetikkojenkin esittämä sosiaalinen ulottuvuus (ks. 

DeRue & Ashford 2010; Epitropaki ym. 2017; Ibarra ym. 2014; van Knippenberg & Hogg 

2003), joka voi ilmetä eri tavoilla. Omassa tutkimuksessani sitä edustavat etenkin johtajan 

rooliin kohdistuvat odotukset, johtajan suhteet muihin sekä johtajan saama palaute, jotka 

esiintyvät keskeisinä tekijöinä tutkimukseeni osallistuneiden esihenkilöiden 

johtajaidentiteetin kehittymisessä. Merkittävät tapahtumat, jotka nousivat omani lisäksi esiin 

Lankan ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa, syntyvät myös usein sosiaalisissa 

tilanteissa. Oman työhistorian (Koskiniemi ym. 2017) ja ajan myötä tapahtuvan kokemuksen 

karttumisen näkisin vaikuttavan johtajan henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymiseen, 

mikä viittaisi siihen, että johtajaidentiteetin kehittymisessä on myös yksilökohtainen taso 

(ks. Epitropaki ym. 2017; Ibarra 1999). Coaching ilmentää molempia edellä mainittuja 

ulottuvuuksia, sillä siinä on kyse sosiaalisesta prosessista, jonka tavoitteena on kehittää 

varsinkin coachattavia ihmisinä. Coaching-koulutus taas painottaa siihen osallistuvien 

tulevien coachien kykyjen ja taitojen kehittämistä sosiaalisessa kontekstissa.  

Tässä tutkimuksessa coachingilla oli hieman keskeisempi merkitys coachien kuin 

coachattujen johtajaidentiteetin vahvistamisessa, ja sitä voisi selittää coaching-koulutuksen 

toimiminen ympäristön tarjoamana peilinä Koskiniemen ja kumppaneiden (2017) 

esittämällä tavalla. Coachien kokemuksissa korostuikin nimenomaan heidän käymänsä 

koulutus, joka kehitti itsetuntemusta ja konkreettisia taitoja. Koulutus oli toki myös 

pitkäkestoisempi ja intensiivisempi kuin coaching-prosessi, joten sen avulla saattoi päästä 

sukeltamaan syvemmälle coachingin ytimeen kuin pelkän coachauksen avulla. Lisäksi 
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coacheilla oli vahva sisäinen motivaatio suorittaa koulutus ja toimia coacheina, kun taas 

coachatuille heräte coachingiin osallistumisesta tuli pikemminkin ulkoapäin annettuna. 

Yhteenvetona voisi todeta, että johtajaidentiteetin kehittyminen voi siis olla yhtä aikaa sekä 

yksilöllinen että sosiaalinen tapahtumasarja, johon coachingilla on mahdollista vaikuttaa. 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden esihenkilöiden olemassa oleva johtajaidentiteetti 

vahvistui coachingin myötä, mutta coachingin vaikutus voisi hyvin olla myös toisenlainen. 

Kaikille tähän tutkimukseen osallistuneille vaikutti johtajana olevan tärkeää vuorovaikutus 

johdettavien kanssa, ja johtajana oli saatettu jo toimia coachin tavoin, joten coaching vain 

tuki aiempaa toimintatapaa. Mikäli käsitykset johtajana olemisesta olisivat olleet 

merkittävästi erilaisia, olisiko coachingilla ollut niihin mitään vaikutusta? Vai olisiko sillä 

ollut potentiaalia kehittää johtajaidentiteettiä uuteen suuntaan? Näihin kysymyksiin en tässä 

tutkimuksessa löytänyt vastauksia, joten ne olisivat mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita.  

Tämä tutkimus sai alkunsa hyvin käytännöllisistä lähtökohdista, sillä tarkoitus oli tutkia 

Traficomin toteuttaman sisäisen coachingin vaikutuksia uudesta näkökulmasta ja tarjota 

mahdollisesti hyödyllistä tietoa sen kehittämiseen. Traficomissa on monien muiden 

organisaatioiden tavoin alettu ymmärtää esihenkilön rooli uudella tavalla ja pyritty 

kehittämään johtamista valmentavaan suuntaan. Silloin esihenkilön ei enää tarvitse eikä hän 

edes voi olla se, jolla on kaikkien ratkaisujen avaimet käsissään ja joka antaa ohjeet ja käskyt 

sekä tekee päätökset. Hänen tehtävänään on sen sijaan helpottaa ongelmanratkaisua ja 

edistää johdettaviensa kehittymistä kysymällä kysymyksiä sekä ohjaamalla ja tukemalla 

näitä. Valmentava johtamistapa voi lisätä johdettavien luovuutta ja sitoutumista sekä 

edesauttaa sopeutumista alati muuttuvaan toimintaympäristöön. (Ibarra & Scoular 2019.) 

Jotta valmentava johtaminen saataisiin jalkautettua organisaatiossa osaksi esihenkilöiden 

jokapäiväistä tekemistä, uskaltaisin tämän tutkimuksen perusteella esittää, että 

esihenkilöiden pitäisi ainakin ensiksi omaksua vastaava johtajaidentiteetti eli nähdä itsensä 

valmentavina johtajina. Jos tällaista johtajaidentiteettiä ei vielä ole, olisi coachingilla ja 

coaching-taitoja kehittämällä siihen ehkä mahdollista vaikuttaa. Ja mikäli johtajaidentiteetti 

jo vastaa toivottua, voi coaching tässä tutkimuksessa todetulla tavalla sitä edelleen vahvistaa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää esihenkilöiden koettua johtajaidentiteetin 

kehittymistä ja coachingia osana sitä sekä antaa oma panoksensa kyseistä ilmiötä koskevaan 

tutkimukseen. Tulokset tukevat aiempaa teoretisointia ja empiiristä tutkimusta 

johtajaidentiteetin kehittymisen osalta, mutta mielestäni eksistentiaalis-fenomenologinen 
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lähestymistapa tarjoaa tuoreen ja mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen. Coachingin 

merkitystä johtajaidentiteetin kehittymiselle ei puolestaan ole juurikaan tutkittu, joten sen 

kannalta tämän tutkimuksen arvo voi olla suurempi. 

 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

 

Eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimuksen objektiivisuutta ja luotettavuutta voidaan 

Perttulan (2011) mukaan arvioida kohteenmukaisuuden näkökulmasta. Esitän arvioni oman 

tutkimukseni kohteenmukaisuudesta vastaamalla seuraaviin Perttulan esittämiin 

kysymyksiin. 

1. Onko tutkimus toteutettu johdonmukaisesti suhteessa tutkijan maailma- ja 

ihmiskäsitykseen sekä kokemusta koskevaan tieteenteoreettiseen ymmärrykseen? 

2. Onko empiirinen osuus toteutettu joka vaiheessa siten, että tutkijan ymmärrys 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä pohjautuu tutkimukseen osallistuneiden 

kuvaamiin kokemuksiin?  

Valitsin tutkimukseni lähestymistavaksi eksistentiaalisen fenomenologian, sillä se vastaa 

hyvin omaa käsitystäni ihmisestä. Tämän käsityksen olen omaksunut johtamisen 

psykologian opintojeni aikana, ja se on vain syventynyt tätä tutkielmaa tehdessä. Näen 

ihmisen moniulotteisena olentona, jonka toimintaa tai ajatusmaailmaa on toisen mahdoton 

ymmärtää tietämättä, millaisia kokemuksia tällä on elämänsä aikana ollut. Nämä 

kokemukset eivät muodostu tyhjiössä vaan niillä on aina jokin lähde, sillä ihminen elää 

elämäänsä suhteessa kehoonsa, ympäristöönsä ja muihin ihmisiin. Yksikään ihminen ei elä 

samaa elämää samalla tavalla kuin joku toinen, vaan jokaisen suhde ympäröivään maailmaan 

on ainutlaatuinen ja näin ollen myös siitä syntyvät kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. 

Arkielämässä muiden ihmisten kanssa keskustellessa on kuitenkin usein helppo löytää 

yhtäläisyyksiä omien ja muiden kokemusten välillä, joten ajattelen, että kokemuksen 

rakenteessa tai kokemisen tavassa täytyy olla jotain yleisinhimillistä, meille kaikille yhteistä. 

Kuten tämän tutkielman toisessa luvussa olen kuvannut, eksistentiaalinen fenomenologia 

määrittelee kokemuksen merkityssuhteeksi, joka syntyy tajunnan suuntautuessa itsensä 

ulkopuolelle ja sen antaessa merkityksiä kohtaamilleen asioille suhteuttamalla ne olemassa 

olevaan kokemusperustaan. Se korostaa myös ihmisen kietoutuneisuutta ulkoiseen 

todellisuuteensa eli tämän elämäntilanteisuutta. Eksistentiaalinen fenomenologia huomioi 
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ihmisen yksilöllisyyden ja kokemusmaailman ainutkertaisuuden, mutta ei kuitenkaan kiellä 

sitä, että eri ihmisten kokemukset voisivat olla samankaltaisia keskenään. Sen mukaisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää yleistettävää tietoa tutkimusilmiöstä, mutta se on silti 

kiinnostunut tutkimusilmiöön liittyvistä kokemuksista, jotka ovat kaikille tutkimukseen 

osallistuneille yhteisiä.  

Koen, että eksistentiaalis-fenomenologinen lähestymistapa sopi tutkimukseeni hyvin, sillä 

tutkimusilmiönä johtajaidentiteetti ja sen kehittyminen voidaan nähdä ihmisen 

elämäntilanteessa syntyvien merkityssuhteiden muodostamina verkostoina. Tutkimukseeni 

osallistui sellaisia henkilöitä, joiden elämäntilanteissa oli yhteisinä tekijöinä esihenkilönä 

toimiminen sekä coachingiin osallistuminen. Tutkimukseni tavoitteina oli selvittää, 

minkälaisena merkitysverkostona johtajaidentiteetin kehittyminen näyttäytyy suhteessa 

kunkin yksilölliseen elämäntilanteeseen ja mikä on coachingin osuus niissä sekä onko 

merkitysverkostojen välillä löydettävissä yhteisiä tekijöitä elämäntilanteiden tapaan. 

Eksistentiaalinen fenomenologia oli siten myös tavoitteisiin nähden sopiva valinta 

tutkimukseni lähestymistavaksi.  

Aloitin tutkimukseni empiirisen osuuden toteuttamisen laatimalla haastattelupyynnön ja 

haastattelurungon. Haastattelurunkoa varten tein listan kysymyksistä, joiden avulla ajattelin 

saavani haastatteluihin osallistuvat henkilöt kuvaamaan kokemuksiaan johtajaidentiteettinsä 

kehittymiseen liittyen. En juurikaan tutustunut tutkimusilmiötä koskevaan teoreettiseen 

tietoon tai aiempiin tutkimuksiin ennen sitä, ja tämän tutkielman toisen luvunkin kirjoitin 

vasta empiirisen osuuden jälkeen. Asettaakseni kuitenkin jonkinlaisen suunnan 

tutkimukselleni selvensin aluksi itselleni, mitä ajattelin johtajaidentiteetin ja sen 

kehittymisen merkitsevän. Siinä vaiheessa johtajaidentiteetti tarkoitti minulle henkilön 

käsitystä tai näkemystä itsestään johtajana ja sen kehittyminen sitä, millaisten kokemusten 

pohjalta tällainen käsitys on muodostunut. Päätin hyödyntää saman tapaista kuvausta 

ilmiöstä haastattelupyynnössä ja haastattelukysymysten muotoilussa, sillä täsmällisten 

teoreettisten käsitteiden käyttäminen tuntui mielestäni liian abstraktilta ja toisaalta myös 

tarpeettomalta. Ajattelin, että haastateltavien olisi helpompi lähestyä aihetta nimenomaan 

omasta kokemusmaailmastaan käsin, kun sitä ei määriteltäisi liian tiukasti ulkopuolelta. Sen 

vuoksi oli tärkeää pitää myös haastattelukysymykset mahdollisimman avoimina, sellaisina, 

että ne eivät itsessään sisältäisi ennakko-oletuksia tutkittavaan ilmiöön nähden tai odotuksia 

haastateltavien vastauksiin liittyen. Testattuani laatimaani haastattelurunkoa 

koehaastattelussa päädyin vielä muokkaamaan sitä hieman, jotta se vastaisi paremmin 
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tutkimusmenetelmän vaatimuksia. Esittelin sen ja haastattelupyynnön myös 

graduseminaarissa ja sain molemmille hyväksynnän, joten uskalsin edetä seuraavaan 

vaiheeseen.  

Lähetin haastattelupyynnön satunnaisesti valituille kuudelle henkilöille, joiden tiesin 

osallistuneen coaching-koulutukseen ja toimineen coacheina tai olleen coachattavana. 

Sellaisia coacheja, jotka toimivat haastattelupyynnön lähettämisen aikaan yhä esihenkilöinä 

oli vain viisi, joten minua mietitytti, miten onnistuisin säilyttämään haastatteluun 

osallistuvien anonymiteetin. Coachattujen osuus silloisista esihenkilöistä oli suurempi, joten 

heidän kohdallaan samanlaisia huolia ei ollut. Sain nopeasti vastauksen kahdelta coachilta 

ja kahdelta coachatulta, jotka olivat vapaaehtoisia ja halukkaita osallistumaan haastatteluun.  

Haastateltavien määrään ei fenomenologisen tutkimuksen piirissä ole yksiselitteistä kantaa, 

eikä tutkimuksen tieteellistä arvoa pysty määrittelemään suoraan haastateltavien määrän 

perusteella (Lehtomaa 2011). Muissa laadullisen tutkimuksen lähestymistavoissa 

noudatettava saturaation periaate ei ole sellaisenaan sovellettavissa eksistentiaalis-

fenomenologiseen tutkimukseen, sillä tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä tutkitaan 

tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksina. Näin ollen ilmiöllä voi olla niin monta 

olemusta kuin on ihmisiäkin, eikä se toteudu sellaisenaan näiden ihmisten 

kokemusmaailman ulkopuolella. Eksistentiaalis-fenomenologisessa tutkimuksessa voidaan 

siis tavoittaa tutkimusjoukkoa koskevaa yleistä tietoa mutta ei sen ulkopuolelle yleistettävää 

tietoa. (Perttula 1995.) Käytännössä tutkijan on siis tehtävä oma ratkaisunsa haastateltavien 

määrästä tavoitteidensa ja resurssiensa puitteissa (Lehtomaa 2011). Tutkimukseni 

käytännöllisenä tavoitteena oli tuottaa kohdeorganisaatiolle tietoa coachingin vaikutuksista. 

Sen lisäksi minulla oli itse määrittelemäni aikataulun sisällä rajallisesti aikaa tutkimuksen 

tekemistä varten ja tiesin valitsemani analyysimetodin olevan melko työläs. Näiden 

reunaehtojen vallitessa tein tietoisen päätöksen olla lähettämättä haastattelupyyntöä enää 

useammille henkilöille ja edetä haastatteluihin neljän pyyntöön vastanneen henkilön kanssa. 

Haastattelujen tekeminen tuntui aluksi jännittävältä ja haastavalta, sillä olin epävarma siitä, 

kuinka onnistuisin pysymään mahdollisimman neutraalina, jotta en vaikuttaisi 

haastateltavien esiin tuomiin kokemuksiin. Tämä edellytti, että asetin ennakkokäsitykseni 

syrjään sekä tiedostin oman läsnäoloni ja toimintani vaikutuksen heihin läpi haastattelujen. 

Ennakkokäsitysteni sulkeistaminen oli haastatteluja tehdessä suhteellisen helppoa, sillä 

kuten aiemmin totesin, lähdin toteuttamaan empiiristä osuutta aineistolähtöisesti ilman 
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syvällistä teoreettista perehtymistä tutkimusaiheeseen. Toteutin haastattelut käytännön 

syistä etänä ja käytimme kuvayhteyttä haastateltavan niin halutessa. Mielestäni tilanne ei 

juurikaan eronnut kasvotusten tehtävästä haastattelusta, vaan se saattoi pikemminkin 

helpottaa neutraalina pysymistä ja lisätä rentoutta niin itsessäni kuin haastateltavissa. 

Toisaalta fyysisen läsnäolon puuttuminen saattoi vaikeuttaa luottamussuhteen syntymistä 

aiemmin tuntemattomien ihmisten välillä ja näin ollen vaikuttaa haastateltavien valmiuteen 

tai avoimuuteen jakaa kokemuksiaan.  

Omaa toimintaani haastattelijana helpotti laatimani lista haastattelukysymyksistä, jolloin 

kysymyksenasettelua ei tarvinnut enää haastattelujen aikana miettiä. Myös kunkin 

haastattelun kuluessa mieleen tulleita lisäkysymyksiä esittäessäni pyrin pitämään mielessäni 

avoimuuden ja johdattelemattomuuden periaatteet. Jälkikäteen haastattelunauhoitteita 

kuunnellessani huomasin joissakin kohdin epäonnistuneeni niiden mukaan toimimisessa 

mutta en mielestäni kuitenkaan sellaisella tavalla, joka olisi vaikuttanut ratkaisevasti 

kokonaisuuteen. Haastattelut sujuivat mielestäni kaiken kaikkiaan melko hyvin ja sain niistä 

positiivista palautetta myös haastateltavilta. Lisäksi koin haastattelijan taitojeni kehittyneen 

ensimmäisen ja viimeisen haastattelun välillä. Tekemäni neljä haastattelua tuottivat yhteensä 

vajaat neljä tuntia nauhoitettua ja noin 55 sivua kirjalliseen muotoon muutettua aineistoa, 

mitä pidän kelvollisena määränä pro gradun tasoisessa tutkimuksessa.  

Siirtyessäni analyysivaiheeseen olin perehtynyt fenomenologiseen metodiin Perttulan 

teosten avulla, mutta en ollut aiemmin hyödyntänyt sitä käytännössä. Paperilla metodi 

vaikutti yksityiskohtaisesti kuvattuine vaiheineen selkeältä mutta myös vaativalta, ja 

ajattelin, että sen varassa analyysia olisi mutkatonta lähteä toteuttamaan. Käytännössä 

analyysiprosessi ei kuitenkaan sujunut aivan suoraviivaisesti, mikä saattoi johtua 

kokemattomuudestani metodin suhteen. Varsinkin sen ensimmäisessä osassa jouduin 

useammassa vaiheessa palaamaan edelliseen vaiheeseen ja korjaamaan siinä tekemiäni 

valintoja. Esimerkiksi merkityssuhteiden kääntäminen tutkijan kielelle analyysin 

kolmannessa vaiheessa oli varsinkin ensimmäisen haastattelun kohdalla haastavaa, sillä olin 

tehnyt merkityssuhteiden erottamisen toisessa vaiheessa melko nopeasti ja huomasin 

pilkkoneeni aineiston liian pieniin osiin. Alkaessani muodostaa tiivistystä kustakin 

merkityssuhteesta ja käydessäni aineistoa uudestaan läpi tuntui, että näin selkeämmin, mitä 

haastateltava oli oikeasti sanonut ja mitä kunkin kokemuksen kokonaisuuteen kuului. 

Käytännössä tämä tarkoitti sen havaitsemista, että jossakin kohdassa puhutaankin edelleen 

samasta asiasta kuin edellisessä eikä jostain ihan muusta.  
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Kun sain kolmannen vaiheen suoritettua loppuun, kävin vielä tutkijan kielelle muuttamani 

ilmaisut läpi tarkistaakseni, että yhteys haastateltavan esiin tuomaan merkitykseen oli 

säilynyt. Silloin oli tärkeää verrata käännöksiä alkuperäiseen aineistoon ja tietoisesti pohtia, 

kuvaanko oikeasti haastateltavan kokemusta vai liitänkö siihen omia tulkintojani. Näin pyrin 

reflektoimaan onnistumistani fenomenologisessa reduktiossa analyysin aikana. Pohdinnan 

tuloksena päädyin muokkaamaan joitakin käännöksiä ennen kuin siirryin seuraavaan 

vaiheeseen, jossa muodostin yksilökohtaisen merkitysverkoston kunkin haastateltavan 

osalta. Yksilökohtaisten merkitysverkostojen osalta jouduin miettimään paljon sitä, miten 

saan kuvattua ne sellaisina kuin ne haastateltavien kokemuksissa olivat näyttäytyneet enkä 

samalla tule vahingossa paljastaneeksi haastateltavien henkilöllisyyttä. Koska tutkimukseni 

tarkoituksena ei ollut niinkään kuvata esihenkilöiden johtajaidentiteettiä vaan keskittyä sen 

kehittymiseen liittyviin kokemuksiin, päätin olla nimeämättä tiettyjä ominaisuuksia tai 

persoonallisuuden piirteitä, joita haastateltavat toivat itseensä liittyen esille. Sen sijaan 

päädyin kuvaamaan niitä hieman ympäripyöreämmin, jotta liian tarkat luonnehdinnat eivät 

paljastaisi, kenestä on kyse. Tein ratkaisun tiedostaen, että lukijan näkökulmasta tällainen 

kuvaus saattaa vaikuttaa turhan epämääräiseltä, mutta en usko sen kuitenkaan vähentävän 

tutkimustulosten uskottavuutta. 

Analyysiprosessin toisessa osassa etenin yksilökohtaisesta tiedosta kohti yleisempää tietoa, 

joka on Perttulan (2000) mukaan luonteeltaan enemmän tutkijan konstruoimaa. Toisen osan 

kolme ensimmäistä vaihetta edistyivät nopeammin ja vaivattomammin kuin ensimmäisen 

osan, sillä aineisto oli tullut jo tutuksi ja se oli tiivistetymmässä muodossa. Lisäksi siinä 

auttoi, että olin suorittanut yksilökohtaisen osuuden huolellisesti. Viimeiseen eli neljänteen 

vaiheeseen siirtyessäni olin jo huomannut, että kaikissa ehdotelmissa yleiseksi 

merkitysverkostoksi oli yhtäläisyyksiä, mutta koska coachingin osalta coachien ja 

coachattujen kokemukset vaikuttivat eroavan toisistaan, päätin muodostaa yleiset 

merkitysverkostot niiden osalta erikseen. Tässä vaiheessa oli haastavaa löytää sellainen 

käsitteellisyyden taso, joka säilyttäisi yhteyden yksilökohtaiseen tietoon eikä olisi 

ristiriidassa sen kanssa. Koen onnistuneeni siinä lopulta kohtalaisen hyvin, sillä olin 

dokumentoinut analyysin jokaisen vaiheen omaan tiedostoonsa ja pystyin tavallaan 

palaamaan omia jälkiäni taaksepäin ja tarkistamaan, miten olin missäkin vaiheessa päätynyt 

tiettyyn lopputulokseen.  

Yleiset merkitysverkostot muistuttavat melko paljon toisiaan myös coachingin vaikutuksen 

osalta, ja sen vuoksi kahden erillisen merkitysverkoston tarpeellisuutta voi aiheellisesti 
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kyseenalaistaa. Olen kuitenkin edelleen kyseisen ratkaisun kannalla, sillä mielestäni oli 

tärkeää tuoda coachingin molempien osapuolten näkökulma esille. Myös yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen kesken on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä riippumatta siitä, mitä niistä 

vertaa keskenään. Koen noudattaneeni fenomenologista analyysimetodia kurinalaisesti 

minimoidakseni mahdolliset virheet, mutta tiedostan toki, että esimerkiksi 

ennakkokäsitysten sulkeistaminen ei varmasti ole sataprosenttisesti onnistunut. En 

kuitenkaan usko sen vaikuttaneen merkittävästi yhtäläisyyksien esiintymiseen. Yksi 

mahdollinen syy voisi olla valitsemani aineistonhankintatapa, puolistrukturoitu haastattelu, 

joka kysymysten avoimuudesta huolimatta voi rajoittaa haastateltavien esiin tuomia 

kokemuksia. Kysymykseni saattoivat myös olla liian laajoja enkä haastattelijana ehkä 

osannut kysyä sellaisia lisäkysymyksiä, jotka olisivat saaneet haastateltavat kuvaamaan 

kokemuksiaan vielä konkreettisemmin. Yhtenä mahdollisena syynä näen myös sen, että 

samassa organisaatiossa esihenkilönä toimivilla henkilöillä voi aidosti olla saman suuntaisia 

ajatuksia ja kokemuksia johtamisesta ja itsestään johtajana. Oli syy mikä tahansa, koen, että 

olen toteuttanut empiirisen osuuden metodin vaatimusten mukaisesti niin hyvin kuin olen 

osannut. Olen pyrkinyt myös kuvaamaan empiirisen osuuden toteuttamisen niin 

seikkaperäisesti, että lukijankin olisi mahdollista muodostaa oma arvionsa sen 

onnistumisesta. 

Olen tuonut tutkielmassani esiin eksistentiaalisen fenomenologian taustaoletukset ja omat 

käsitykseni sekä sen, miten ne suhteutuvat tutkimukseeni. Tutkijana olen suhtautunut 

arvostavasti tutkimukseeni osallistuneisiin henkilöihin ja suojellut heidän henkilöllisyyttään. 

Lisäksi olen esitellyt, miten olen näiden henkilöiden kuvaamien kokemusten perusteella 

muodostanut ymmärrykseni tutkimusilmiöstä. Kokonaisuudessaan koen, että olen 

onnistunut tutkimukseni toteuttamisessa molempiin Perttulan muotoilemiin 

arviointikriteereihin nähden hyvin. 
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LIITE Haastattelukysymykset 

 

o Kertoisitko ensimmäisestä johtamiskokemuksestasi? 

▪ Mikä johti siihen ja millaista se oli? 

o Mikä puolestaan on ollut ensimmäinen kokemuksesi itsestäsi johtajana? 

▪ Mistä kyseinen kokemus syntyi?  

o Millaisia kokemuksia johtajana olemisesta sinulla on myöhemmin ollut? 

▪ Mitkä ovat olleet sinulle merkittävimpiä johtajana olemisen kannalta? 

o Miten kuvailisit itseäsi johtajana tällä hetkellä?  

▪ Mitkä ovat vahvuuksiasi, entä heikkouksiasi? 

▪ Mitkä asiat/tapahtumat/ihmiset ovat olleet merkityksellisiä sen 

kannalta, mitä itsestäsi johtajana ajattelet? 

o Miten näkemyksesi itsestäsi johtajana on muuttunut urasi aikana? 

▪ Mikä siihen on vaikuttanut? 

o Miten ajattelet, että muut kuvailisivat sinua johtajana?  

▪ Johdettavat, muut esihenkilöt, oma esihenkilö? 

o Mitä johtajana oleminen sinulle merkitsee? 

o Millainen haluaisit olla johtajana tulevaisuudessa? 

▪ Miten ajattelet pääseväsi tähän tavoitteeseen? 

 

o Miksi lähdit mukaan coachingiin? 

o Millaista coachingissa mukana oleminen on ollut? 

o Mitä coaching on antanut johtajana olemiselle? 

 

o Onko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa esille?  

 


