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Tiivistelmä 

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia esihenkilöiden kokemuksia haastavissa 
palautekeskustelutilanteissa, kokemusten merkityssisältöjä ja niiden rakennetta. Tutkimuk-
seni teoreettinen lähestymistapa on eksistentiaalinen fenomenologia, jossa tutkimuskohteena 
on ihmisen kokemuksellinen suhde omaan todellisuuteensa. Tutkimukseni ihmiskäsityksen 
perustan Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. Tutkimusaineiston hankin haastatte-
lemalla viittä Rovaniemellä koulutuspalveluissa työskentelevää esihenkilöä. Tutkimuksen 
tulokset esitän yleisenä merkitysverkostoina mukaillen Amedeo Giorgin analyysimallia. 
Johtamiskirjallisuudessa palautekeskustelut ovat keskeisessä roolissa ja erityisesti positiivi-
sen psykologian koulukunnan tutkimuksessa (positive leadership, positive psychology) on 
tuotettu paljon käsitteellisiä ja johtamisen konkreettisia työkaluja haastaviin palautekeskus-
teluihin. Tutkimuksen tulosvaiheessa peilaan tutkimustuloksiani positiivisen johtamisen nä-
kökulmaan. 

Tutkimuksen tuloksena muodostui yleinen merkitysverkosto, jonka perusteella esihenkilöi-
den kokemukset haastavissa palautekeskusteluissa näyttäytyivät monialaisina ilmiöinä ja ko-
kemuslaatuja eritellessä negatiivisia ja positiivisia tunteita koettiin yhtä paljon. Luottamuk-
sellisuuden tunteen saavuttamisella keskustelussa koettiin saavan parempia tuloksia.  Oman 
esihenkilön ja kollegoiden tuki koettiin erityisen tärkeiksi ja tukea saatiinkin tutkimuksen 
mukaan. Tutkimuksen tuloksena voidaan pitää myös sitä, että laajentamalla tutkimuksessa 
käytettävää analyysimallia saatiin tutkimustuloksia analysoitaessa tutkimukseen lisää tietoa 
kokemuksen eri laaduista ja se, että kokemukset voidaan kokea erilaisina kokemusominai-
suuksina. Tämä tutkimus lisäsi ymmärrystä kokemuksista haastavista palautekeskusteluista 
ja osoitti, että fenomenologisen analyysimallin laajentaminen lisää ymmärrystä haastavien 
palautekeskustelujen tilannekohtaisista merkityksistä. Aikaisempia tutkimuksia juuri esi-
henkilöiden kokemuksista tästä aiheesta ei ollut, vaikkakin yleisesti palautekeskusteluihin 
liittyen löytyi erilaisia tutkimuksia. Itsensä johtamisen kaltaisia asioita nousi tutkimuksessa 
esille, vaikka se ei ollut varsinainen tutkimuskysymys, jolloin tätä asiaa olisi mielestäni tär-
keä tutkia jatkossa lisää.  
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Abstract 

The aim of my Master´s thesis is to study the management´s experiences in challenging 
feedback discussions, the meaning contents of the experiences and their structure. The the-
oretical approach to my study is existential phenomenology where the object of my research 
is a person´s empirical relationship to their own reality. The concept of man in my study is 
based on Lauri Rauhala´s holistic concept of man. The research material was acquired by 
interviewing five persons who work in the education sector in a supervisory position in the 
town of Rovaniemi. The results of the study are presented as general structural description 
according to Amedeo Giorg´s five-phase analysis model. Feedback discussions play a cen-
tral role in management literature, and in particular the school of thought in positive psy-
chology has produced a variety of conceptual and concrete tools for leadership in challenging 
feedback discussions. The results of the study are reflected in the point of view of positive 
leadership. 

As a result of this study a general structural description has been formed and on this basis 
the experiences of the management in challenging feedback discussions could be seen in 
many different phenomena and while categorizing the experiences there were found to be an 
equal number of negative and positive feelings. What was found to be essential and gave 
better results in reaching the feeling of confidentiality was the support of the superior and 
colleagues, and based on the study it was effectively implemented. It can also be regarded 
as a result that by widening the model of analysis used in the study, additional information 
about different qualities of the experience was gained and that different people experience 
these qualities differently when it comes to the quality of the experience. This study en-
hanced understanding in relation to experiences about challenging feedback discussions and 
showed that widening the phenomenological analysis model increases understanding about 
the situational meanings of challenging feedback discussions. There were no previous stud-
ies most notably in management´s experiences although different studies about general feed-
back discussion were available. Self leadership was one of the issues that emerged even 
though it wasn´t an actual hypothesis and this, in my opinion, would need further research 
in the future. 
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1. JOHDANTO 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkin haastavia palautekeskusteluita fenomenologisesti ope- 

tusalan esihenkilöiden kokemuksellisena ilmiönä. Opetusala on ollut muutoksessa viimeis- 

ten vuosien aikana. Uusien opetusohjelmien käyttöönottaminen on oletettavasti haastanut 

esihenkilöitä, ja opetushenkilökuntaa ja näkynyt työssä muutoksena. Uudet opetusohjelmat 

otettiin valtakunnallisesti käyttöön vuonna 2016 kaikissa koululuokissa luokkien 1–6 koh-

dalla, ylemmissä vuosiluokissa porrastetusti vuosien 2017-2019 aikana 

(https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-

ydinasiat). Pari viimeistä vuotta opetusala on joutunut myös sopeutumaan COVID-19 viruk-

sen aiheuttamiin muutoksiin opetustyössä, jolloin työ on muuttunut ajoittain hybridi- ja etä-

työksi. Työtehtävät ovat myös voineet muuttua sirpaleisemmaksi, mikä on voinut aiheuttaa 

työn hallinnan haasteita. Työn tehokkuusvaatimusten muutoksilla on voinut osaltaan olla 

vaikutusta keskustelutilanteiden mahdollistumiseen, jolloin ajan löytäminen keskusteluille 

on voinut olla haastavaa. Nämä edellä mainitut seikat ovat voineet osaltaan johtaa haastaviin 

palautekeskusteluihin työntekijän ja esihenkilön välillä. 

Palautekeskusteluita voi tapahtua spontaanisti ja ne voivat toteutua kasvotusten. Suorimmin 

palaute annetaan reaaliajassa ja palautteen antaminen mahdollistaa esimiehen ja alaisen vä-

lisen kaksisuuntaisen kommunikaation (Berlin 2008, 38). Kommunikaatioon olennaisena 

osana kuuluu vuorovaikutus ja Tökkärin (Tökkäri 2012, 117) mukaan vuorovaikutuksessa 

henkilöt rakentavat tulkinnoillaan yhdessä valtapyrkimysten ja valtasuhteiden, keskinäisriip-

puvuuden, ideologioiden, ulos- tai poissulkemisen ja liittymisen ja välttämisen kudelmaa.  

Tämän kudelman onnistunut rakentaminen vuorovaikutuksessa näkyy avoimessa ja luotta-

mukseen perustuvassa vuorovaikutuksessa, jolloin keskustelu on rakentavaa ja yhteisten ta-

voitteiden asettaminen keskustelussa mahdollistuu paremmin, kuten tässä tutkimuksessa 

ilmi tulikin. Tulkintani mukaan epäluottamuksen tunteen ollessa keskustelussa päällimmäi-

senä vuorovaikutuksessa keskitytään enemmälti valtasuhteisiin tilanteessa, ja molempien 

osapuolten omien ideologioiden voimakas esille tuominen ja niissä pysyminen antamatta 

mahdollisuutta yhteiselle näkemykselle hankaloittaa rakentavan yhteisen tavoitteen ja tul-

kinnan saavuttamista. 

Esimiehen taidoilla ristiriitojen johtamiseen on vaikutuksia suoraan organisaation avainte-

kijöihin kuten tehokkuuteen, toimintakykyyn, ilmapiiriin ja hyvinvointiin (Salmi, Pietiläinen 

& Syväjärvi 2014, 21). Ristiriitatilanteiden ratkominen ja ymmärtäminen (Nastase 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
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2009,1036) on myös tärkeä osa esimiehen ammattitaitoa, osaamista ja tehtäviä. (Salmi, Pie-

tiläinen & Syväjärvi 2014, 21). Esihenkilöiden kokemat haastavat palautekeskustelut ovat 

osa ristiriitojen ratkaisemista, joiden onnistumisella on merkitystä niin työntekijöiden koke-

maan hyvinvointiin kuin työyhteisön ilmapiiriin. Tässä tutkimuksessa rajaan kuitenkin työ-

hyvinvoinnin käsittelemisen pois sen laaja-alaisuuden vuoksi. 

Tutkimuksia palautekeskusteluista, palautteen antamisesta, palauteorientaatioon ja vuoro-

vaikutuksen merkityksestä johtamisessa on tehty esimiesten ja alaisten välisestä palautevuo-

rovaikutuksesta (Berlin, 2008), johtajien positiivisen palautteen vaikutuksesta työntekijöi-

den innovatiivisuuteen (Lee, Choi & Kang 2021) ja johtaja valmentajana palaute-orientoin-

nin roolista (Steelman & Wolfeld, 2016). Ahonen (2008) on väitöskirjassaan tutkinut rehto-

reiden kokemaa johtajuutta ja johtajaidentiteettiä sekä hän on käsitellyt myös vuorovaiku-

tukseen rakentuvaa johtajuutta ja Karikoski (2009) koulun johtamisen arkipäivää johtami-

seen vaikuttavina tekijöinä muun muassa vuorovaikutustekijöiden vaikutusta. Tutkimuksia 

esihenkilöiden ja johtajien kokemuksista suoranaisesti haastavista palautekeskusteluista ei 

löytynyt, joten halusin empiirisen tutkimuksen keinoin avata tätä asiaa. 

 

Esihenkilön ja alaisen välistä vuorovaikutusta tutkitaan lähes kaikissa leadership-teorioissa, 

mutta tarkastelun painopiste on yleensä vuorovaikutusparametrien selvittämisessä 

(Northouse 2013).  Northouse on tuonut esille erilaisia johtamisen teorioita ja niiden vah-

vuuksia ja haasteita. Niissä on voitu selvittää myös erilaisten persoonallisuustekijöiden 

vaikutusta johtamiseen. (Northouse 2013, 27). Tässä tutkimuksessa en ole kiinnostunut 

valmiista vuorovaikutuksen selitysmallista ja esimerkiksi persoonallisuuden vaikutuksesta 

johtamiseen, jossa vuorovaikutus näyttäytyy persoonallisuustekijöihin liittyvinä 

ominaisuuksina, vaan vuorovaikutustilanteen kokemuksellisesta ja tilannekohtaisesta 

ymmärtämisestä.  

 

Fenomenologiassa tarkastellaan sitä, mikä ilmenee meille itse koettuna, elettynä maailmana 

ja itsenä tuossa maailmassa. Fenomenologiassa korostetaan yksilön perspektiiviä, koska ai-

noastaan yksilöt kokevat ja ovat maailmasuhteessa ja jokainen kokee itse maailmansa 

yhteiskunnallisina yksilöinä (Laine 2015, 30, 32). Fenomenologia tutkii tietoisen 

kokemuksen rakenteita sellaisena kuin se koetaan ensimmäisen persoonan näkökulmasta 

(https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/). Kokemus on edustuksia omasta or-

gaanisesta tapahtumisesta ja mielellisiä edustuksia todellisuudesta ja nämä edustukset eivät 

https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/
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ole ainoastaan kieltä ja symbolisaatiota, vaan myös kaikkea muuta elämyksellisissä laadu-

issa esiintyvää, kuten pyhyyttä, intuitiota, erilaisia mielikuvia ja tunteita sekä esteettistä tun-

nelmointia. Kokemukset ovat tajunnan merkityksellistä sisältöä (Rauhala, 2009, 68). Fe-

nomenologia on kiinnostunut selvittämään sen, mikä näkyy ja millä tavalla, se tutkii hen-

kilöiden näkökulmaa heidän maailmaansa; yrittää kuvata yksityiskohtaisesti henkilön tajun-

nan sisältöä ja rakennetta, ymmärtää heidän kokemustensa laadullista monimuotoisuutta ja  

selittää niiden olennaiset merkitykset (Willing 2008, 52-53).  

Kiinnostukseni kokemusten tutkimukseen nousi esille osallistuessani jo edesmenneen psy-

kologian professori Juha Perttulan luennoille. Hänen vankkumaton innostuneisuutensa ja 

suuri kiinnostuneisuutensa kokemuksen tutkimusta ja elämää kohtaan yleensä jätti minuun 

vaikutuksen ja kiinnostuksen kokemuksien tutkimiseen. Osaltaan kiinnostukseni tutkia esi-

henkilöiden kokemuksia liittyy omaan työhistoriaani. Olen toiminut esihenkilönä vuosia ja 

työvuosieni aikana haastavat palautekeskustelut ovat olleet osa työtäni. Tutkimuksessani 

yleistettävän tiedon sijaan tavoitteena on ymmärryksen lisääminen ilmiöön. 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia esihenkilöiden kokemuksia haastavissa palautekeskuste-

lutilanteissa, kokemusten merkityssisältöjä ja niiden rakennetta. Tutkimukseni tuottaa tietoa 

siitä, millä tavalla haastavat palautekeskustelutilanteet, niiden problematiikka ja ratkaisu-

mahdollisuudet näyttäytyvät kokemuksellisina ilmiöinä. Tarkasteluotteeni tutkimuksessa on 

aineistolähtöinen ja etenee kokemuksen tutkimuksen ehdoilla. Tästä johtuen en muodosta 

haastavia palautekeskusteluja kuvaavaa teoreettista viitekehystä ennen aineistonkeruuta. 

Tutkimustulosten esittelyn jälkeen tarkastelen tarkemmin mihin haastavia palautekeskuste-

luita kuvastaviin tutkimuskeskusteluihin tulokset selkeimmin kiinnittyvät. 
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2. FENOMENOLOGINEN KOKEMUKSEN TUTKIMUS 

2.1 Fenomenologisen tutkimuksen taustaa ja näkökulma kokemuksen tutkimukseen 

Kokemuksia voidaan tutkia eri menetelmillä ja siihen on erilaisia lähestymistapoja. Koke-

musten tutkimiseen voidaan käyttää fenomenologista, narratiivista tai hermeneuttista ana-

lyysimenetelmää ja fenomenologista analyysiä voidaan käyttää myös muihin analysointime-

netelmiin. Valitsin tutkimukseeni Giorgin analyysimenetelmän, koska se mielestäni sopi hy-

vin tutkimusaineistooni ja tavoitteenani olleen puhtaan kokemuksen kuvaamiseen. 

Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohtana on ollut aina subjektiivinen kokemus eli ihmi-

sen mielessä rakentuneet merkitykset. Fenomenologiassa tarkastelu rajoittuu siihen, mikä 

ilmenee meille itse koettuna, elettynä maailmana ja itsenä tuossa maailmassa (Laine, 2015, 

30). Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta 

pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viite-

kehystä ja strategian luonteeseen kuuluu pohdiskeleva ote 

(https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/fe

nomenologinen-tutkimus/ ). 

Saarisen (Saarinen 1986, 120) mukaan yksi fenomenologian tutkimuksen tärkeistä johtopää-

töksistä on se, että havainnon mielellinen rakenne jäsentää kohdettaan ja se johtaa ihmistä 

kohti kokonaista objektia. Tästä seuraa se, että fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat 

”käsitteelliset rakenteet, joiden avulla tietoisuus rakentaa kokemusta; rakenteet, joiden 

avulla kokemus strukturoituu yhtenäiseksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi”. (Perttula 

1995, 7). Edellä mainittujen määritelmien mukaan ihmisen subjektiiviset kokemukset siis 

rakentuvat fenomenologisessa tutkimuksessa ihmisen mielessä kokemuksellisiksi merkityk-

siksi. Perttulan mukaan (Perttula 1995, 9) Giorgi (1988) ja Jennings (1992) tuovat esille, että 

fenomenologiassa pyritään välttämään kaikenlaista teoretisointia, koska teoria etäännyttää 

välittömän kokemuksen tavoitettavissa olevista käsitteistä ja tulkinta ei myöskään kuulu fe-

nomenologiaan, jos tulkintana pidetään asioiden mieltämistä teoreettisen tai metafyysisen 

käsitejärjestelmän välittämänä. Tässä tutkimuksessa tutkin opetusalan esihenkilöiden koke-

muksia ja pyrin rakentamaan heidän kokemuksistaan erilaisia merkitysverkostoja, niin että 

ymmärtäisin heidän kokemuksiaan haastavissa palautekeskustelutilanteissa. 

Edmund Husserl on teoreetikko, joka loi puhtaan fenomenologian perustan ja hänen alkupe-

räisenä tarkoituksenaan oli palauttaa filosofia tieteessä siihen asemaan, missä se oli aiemmin 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/fenomenologinen-tutkimus/
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/fenomenologinen-tutkimus/
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ollut (Perttula 1995, 6).  Tämä tutkimus perustuu Husserlin niin sanottuun puhtaaseen feno-

menologiaan, josta käytetään nimitystä deskriptiivinen fenomenologia.  Husserl väitti, ettei 

ulkoista maailmaa ole mahdollista tutkia puhtaana empiiristen faktojen kokoelmana, vaan 

on tutkittava myös ulkoisen maailman rakentumista ihmisen tajunnassa ja Husserlin mukaan 

ulkoinen maailma välittyy ihmiselle nimenomaan kokemuksessa (Perttula 1995,7).  

2.2 Eksistentiaalinen fenomenologia 

Eksistentiaalisen fenomenologian luojana pidetään Lauri Rauhalaa ja hän on omaksunut piir-

teitä Hussrerlilta ja Heideggerilta (Metsämuuronen 2006, 163). Eksistentiaalinen fenomeno-

logia on hermeneuttisen tieteenfilosofian suuntauksen päämenetelmä (Rauhala 1993, 69).  

Ihmisen henkisyys nähdään eksistentiaalisessa fenomenologiassa inhimillisen olemassaolon 

tärkeimpänä ja korkeimpana ilmentymänä ja siinä pyritään osoittamaan, miten henkisyyttä 

voidaan tutkia sen perusluonnetta vastaavasti. Eri olemassaolon muodot kietoutuvat holisti-

suuden edellyttämällä tavalla yhteen koko ajan (Rauhala 1993, 34). Eksistentiaalis-fenome-

nologisen psykologian tieteenfilosofiassa Rauhalan (1998, 102–104) mukaan varsinaisen 

ymmärtämisen ja esiymmärtämisen välille tehdään eroa. Esiymmärtämisellä ja tulkkiutumi-

sella Rauhala tarkoittaa ihmisen todellistumisessa tapahtuvaa ymmärtämistä, johon Heideg-

ger on viitannut olemisymmärrykseen ja siihen kuuluvalla tulkinnan käsitteellä ja tulkkiutu-

minen merkitsee ihmisen keholliseen ja situationaalisuuteen toteutumiseen sisältyvää esiym-

märtyneisyyttä. (Niskanen 2006, 108). Esiymmärryksellä Rauhala tarkoittaa myös ihmisen 

ja maailman välistä välttämättömyyssuhdetta. Esiymmärrys ei ole tajunnallista vaan tajun-

nallisuuden varsinaisen ymmärtämisen ja kehollisuuden orgaanisen ymmärtämisen muotoja 

perustavaa ymmärtämistä (Lehtonen 1992, 19). Esiymmärtyneisyyttä ei saa sekoittaa varsi-

naiseen ymmärtämiseen ja esiymmärrys on pidettävä erillään mielellisen kokemuksen muo-

dossa ja sen avulla tapahtuneesta varsinaisesta ymmärtämisestä. Ilmiöt ja asiantilat joudu-

taan kohtaamaan aina jo jonakin ja joissakin suhteissa olevina (Rauhala 1993, 102–103). 

Esiymmärtyneisyys asettaa ehdot sille, miten maailmankuva tajunnassa voi organisoitua ja 

suuntaa sitä, miten elämänkulussa se voi tapahtua (Rauhala 1993, 47). 

Eksistentiaalisen fenomenologian kokemus sisältää tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen 

toimintansa sekä objektin, johon toiminta suuntautuu ja kokemuksen rakenne onkin suhde, 

joka liittää objektin ja subjektin kokonaisuudeksi (Perttula 2006, 148).  
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2.3 Tutkimuksen ontologia ja holistinen ihmiskäsitys 

 

Ihmiskäsityksen ei tarvitse olla lopullista, vaan ihmistutkijan tulisi toimintansa lähtökoh-

dassa selvittää mikä on hänen tutkimuksessaan sitä suuntaava ihmiskäsitys (Rauhala 1993, 

33). Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan yleiskielessä yleistä perusasennoitumistamme ihmiseen, 

joka näyttäytyy meidän omissa ihmissuhteissamme ja perusasennoitumisessamme on erilai-

sia aineksia, kuten uskomusten, ideologioiden tarjoamia arvostuksia, kulttuuriperinteen vai-

kutuksia, teoreettista tietoa ihmisestä ja kokemuksemme tiedostamattomia sisältöjä (Rauhala 

2005,18). Rauhalan holistinen ihmiskäsitys on omaksuttu eksistentiaalisen fenomenologian 

ihmiskäsitykseksi ja sen mukaan ihminen tulee olemassa olevaksi kolmessa olemisen perus-

muodossa. Olemassaolon muodot ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus ja 

niissä on kyse todellistumisen muodoista, jotka ihmisellä ovat. Rauhalan mukaan ihmiskä-

sityksen holistisuus merkitsee sitä, että kukin näistä olomuodoista edellyttää toisensa ollak-

seen itse olemassa ja Rauhala kuitenkin korostaa, että holistisuus ei kuitenkaan merkitse 

olemisen perusmuotojen tasalaatuisuutta. (Perttula 1995, 16). Ihmiskäsityksen tulee olla niin 

kattava, että se sisältäisi olennaisen ihmisestä ja sen pitää perustua olemassaolon kokonai-

suuden analyysiin ja Rauhala ihmiskäsityksessään on siinä onnistunut (Purjo 2014, 17). 

Rauhala on todennut, että tajunnallisuudessa on kyse ihmisen psyykkishenkisestä olemassa-

olosta, kehollisuudessa orgaanisen elämän kokonaisuudesta ja situationaalisuudessa suhteu-

tuneisuudesta maailmaan oman elämäntilanteen eli situaation kautta (Rauhala 1993, 198). 

Kehollisuudessa Rauhalan mukaan on kysymys ihmisen olemassaolosta orgaanisena tapah-

tumana, mikä tarkoittaa, että aivot, hermosto, geenit ja verenkierto tulee olla olemassa. Elin-

toiminnot eivät esitä mitään, vaan kehollisuudessa on kyse aineellisista konkreettisista lähi-

vaikutuksista ja esimerkiksi ilman aivoja ei olisi ajattelua ja ajattelua sinällään ei tavoiteta 

tutkimalla aivoja. (Perttula 1995, 17). 

Situationaalisuudella eli elämäntilanteisuudella Rauhala viittaa siihen, miten ihmisen kehol-

lisuus ja tajunnallisuus on suhteessa. Elämäntilanteisuus on ihmisen elämäntilanteeseen kie-

toutuneita rakennetekijöitä, kuten taloudellinen tilanne, maantieteelliset tekijät, kulttuuri, ih-

miset ja arvotukset. Rauhalan mukaan ihminen on koko elämänsä osa elämäntilanteisuuttaan 

ja situaatio ei ole mitään ihmisen elämässä ulkopuolelta vaikuttavaa. Situaatio on perimmil-

tään aina yksilöllinen ja ei ole kahta ihmistä, jotka olisivat suhteessa maailmaan täsmälleen 

samalla tavalla (Perttula 1995, 18–19). Situationaalisuuteen liitettynä Rauhala on tuonut 
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myös käsitteen faktisuus, jolla viittaa situaation reaalisisältöön. Psykologisen tutkimuksen 

kannalta on huomattava, että jokaisen ihmisen situaation faktisuus on moninainen ja ajatte-

lutapa, jonka mukaan tutkitaan yhtä tai muutamaa vaikutussuhdetta ja kontrolloidaan kaikkia 

muita, on mahdoton. Ihmisen suhtautuneisuutta elämäntilanteeseensa osoittaa, että psykolo-

gisessa tutkimuksessa ihmisen kokonaisuus on suhteessa tutkittavaan ilmiöön (Perttula 

1995, 19). Näin ollen ihminen nähdään aina kokonaisuutena ja sitä ei voi erottaa tutkittavasta 

ilmiöstä. Kokemuksia tutkittaessa tutkijan siis täytyy olla tietoinen elämäntilanteen reaalisi-

sällöstä, joka näyttäytyy kokemuksena.  

Tajunnallisuus eli psyykkishenkinen tarkoittaa olemassaolon kokemista erilaisina laatuina 

ja aisteina. Tajunnallisuus todellistuu, kun mieli koetaan jostakin ilmiöstä, asiasta tai koh-

teesta ja mielellisyys tarkoittaa, että mielet suhteutuvat ja ilmenevät merkitsevyytensä avulla 

toisiinsa. Tajunnallisuuden sisällä erotetaan psyykkinen ja henkinen ja psyykkisellä tarkoi-

tetaan alempaa tajunnallisuutta eli kokemuksellisuutta ja henkisyydellä korkeamman asteista 

tajunnallisuutta, jossa tietäminen ja käsitteellisyys tulevat mahdollisiksi. Henkisyyden kor-

keampi taso verrattuna psyykkiseen ilmenee siten, että henkisyydessä voidaan etääntyä 

psyykkisen kokemisen mukana olemisten tilasta ja arvioida sitä ja henkisyydessä käsitteel-

listää ja käsitteiden avulla puhua psyykkisestä kokemisesta (Rauhala 1993, 35–38). Arvojen 

asettaminen; ihmisarvojen kunnioittaminen, arvoratkaisujen tekeminen, vastuullisuus itsestä 

ja lähimmäisestä edustavat myös henkisyyttä sekä eettisyyden mahdollisuus sisältyy henki-

syyteen. Kasvussaan henkisesti ihmisen on hyväksyttävä itsensä ja tiedostettava henkisen 

kasvunsa voimavarat sekä kasvattamisensa keinot (Rauhala 1993, 39). Rauhala on tajunnal-

lisuutta määritellessään hahmottanut ihmisen psyykkisen ja henkisen olemuksen syvällisesti, 

jossa psyykkinen ja henkinen on eroteltu selvästi erilleen tuoden henkisyyden syvyyden ta-

junnallisuuteen.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa on rakentunut pitkäjänteisesti luotettavuuden kriteeris-

tönsä, joka sisältää laadullisella tutkimuksella yleisiä myös fenomenologialle erityisiä piir-

teitä. Fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden keskiössä on ihmiskäsitys ja Rauhalan 

ihmiskäsityksen omaksuminen tutkimukseni ihmiskäsitykseksi oli minulle selvää.  Ihmiskä-

sitys näkyy tutkimuksessa metodologisina valintoina, käsityksenä tutkimuskohteesta ja ta-

voiteltavan tiedon laatuna (Kiviniemi 2012, 145). Tutkimusta aloittaessani pohdin omaa ih-

miskäsitystäni ja sitä, miten minä itse näen ihmisen. Havaitsin, että ajatukseni ihmisestä ko-

konaisuutena on Rauhalan ihmiskäsityksen kaltainen. Holistinen ihmiskäsitys on ohjannut 
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tutkimusta tehdessäni ja tutkimukseni perustuukin Rauhalan ihmiskäsitykselle. Näkemyk-

seni mukaan ihminen on kokonaisuus ja eri olemassaolon muodot ovat totta ja olevaa ihmi-

sessä.  Perttula (1995, 109) onkin todennut, että holistinen ihmiskäsitys perustelee sen, että 

ihminen on väistämättä olemassa joka hetki kokonaisuutena. Tämän käsityksen mukaan fe-

nomenologisessa tutkimuksessa todentuu ihmisen olemassaolon muodot kokonaisuudes-

saan.  

Holistinen ihmiskäsitys on tapa, miten näen ihmisen. Rauhalan ihmiskäsityksen mukaisesti 

kokonaisena. Haastavia palautekeskusteluita tutkimuksellisena ilmiönä lähestyessä ihmiskä-

sitys näkyy tavassa ymmärtää tutkittavaa siinä tilanteessa sellaisena, kun hän on. Rauhalan 

ihmiskäsitys on näkynyt tutkimuksessani tutkimusmenetelmän valintana ja ohjannut tutki-

mukseni kulkua taustalla koko ajan.  
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3. TUTKIMUSKOHTEENA ESIHENKILÖIDEN KOKEMUKSET HAASTAVISTA 

PALAUTEKESKUSTELUISTA  

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada lisää ymmärrystä esihenkilöiden kokemuksista 

haastavissa palautekeskustelutilanteissa.  Kokemuslaadut ilmentävät eri tavoin kokemuksen 

eri puolia (Salmi, Pietiläinen& Syväjärvi 2020, 15) ja tarjoavat uuden lähestymistavan ym-

märtää ilmiöitä. Luottamuksen rakentuminen tunnistetaan lähes kaikissa leadership-teori-

oissa keskeiseksi vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi (Northouse, 2013) 

ja mielestäni onkin tärkeää selvittää luottamuksen ja epäluottamuksen tunteiden kokemusten 

vaikutukset haastaviin palautekeskusteluihin. 

Tutkimuskysymysten avulla haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1) Millaiset keskustelut esihenkilöt kokevat haasteellisiksi keskusteluiksi? 

2) Miten haastavat palautekeskustelut ilmenevät eri kokemuslaaduissa? 

3) Miten luottamuksen ja epäluottamuksen kokemus näyttäytyvät palautekeskuste-

luissa? 

3.2 Tutkimusaineiston hankinta ja haastattelut  

Tutkimukseni on fenomenologinen haastattelututkimus, jossa haastateltavat saivat kertoa 

itse vapaasti kokemuksensa haastavista keskustelutilanteista. Haastattelun pohjana oli feno-

menologiselle tutkimukselle ominaisia avoimia kysymyksiä jäsentämässä haastattelun kul-

kua ja haastattelun suoritin väljästi strukturoituna haastattelututkimuksena. Haastattelurunko 

ja tekemieni kysymysten yhteys tutkimustavoitteisiin on nähtävissä liitteessä 1.  Haastatte-

lutilanne perustui vapaaseen keskustelutilanteeseen, jossa olin paikan päällä haastattele-

massa tutkittavaa tai Microsoft- teams-yhteydellä tapahtuvassa keskustelussa. Kolme haas-

tattelua tein esihenkilöitä tapaamalla ja kahden esihenkilön haastattelu tapahtui Microsoft 

Teams-yhteyden välityksellä.  

Tutkimukseen osallistui Rovaniemen alueen koulutuspalveluiden esihenkilöitä. Rovanie-

mellä on 24 perusopetuksen koulua ja lisäksi Lapin yliopiston alainen harjoittelukoulu sekä 

Rovaniemen Steinerkoulu. Lähetin haastattelupyynnön (Liite 1) sähköpostitse lokakuussa 

2021. Haastattelupyynnössä kerroin tutkimukseni taustaa ja mielenkiintoani suorittaa tutki-
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mus koulutuspalveluiden esihenkilöille. Viisi esihenkilöä eri kouluista kiinnostui tutkimuk-

seeni osallistumisesta ja haastattelut suoritin marras-joulukuun aikana 2021. Haastateltavien 

määrällä ja fenomenologisen tutkimuksen tieteellisellä arvolla ei ole suoranaista yhteyttä 

vaan keskeistä on tutkittavan ilmiön eri ulottuvuuksien (merkitysyksiköiden) mahdollisim-

man kattava ja monipuolinen tunnistaminen (Lehtomaa 2006, 169).  Suuremmalla haastatel-

tavien määrällä olisi mahdollisesti voinut saada uusia puolia näkyviin haastavista palaute-

keskusteluista, mutta toisaalta haastattelussa alkoi nytkin jo näkymään yhteneväisiä piirteitä 

ja toistoa, jolloin oletukseni on, että tässä tutkimuksessa oleva aineisto riittää tutkimusilmiön 

luotettavaan tarkasteluun ja arvioon.  

Minulle oli alusta saakka selvää, että teen tutkimuksen haastattelututkimuksena. Haastatte-

lun aikana oli mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä ja tarvittaessa pysähtyä pidem-

mäksi aikaa tietyn kokemuksen äärelle.  Fenomenologisen psykologian näkökulmasta koke-

musta tutkittaessa tutkimusaineiston hankinta on tehtävä niin, että tutkija ohjaa mahdolli-

simman vähän kokemuksia, jotka tutkittavat tuovat esille. Fenomenologisen haastattelun 

luonne on mahdollisimman avoin sekä luonnollinen keskustelutapahtuma ja kysymykset laa-

ditaan siten, että vastaukset eivät vaatisi paljon lisäohjausta. Kysymyksen ja vastauskerto-

muksen kieli saavuttaa kokemuksen parhaiten silloin, kun puhutaan konkreettisesti (Laine 

2015, 39, 41). Pyrin haastattelussa mahdollisimman konkreettisiin kysymyksenasetteluihin, 

kuten ”miltä tilanteessa tuntui”, ”mikä keskustelussa jäi päällimmäiseksi tunteeksi” jotta sai-

sin vastaajan kertomaan kokemuksestaan avoimesti ja aidosti.  

Haastatteluni suoritin väljästi puolistrukturoituna haastatteluna. Yleisin käytetty haastattelu 

fenomenologisessa tutkimuksessa ja kaikessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa on puolistruk-

turoitu haastattelu (Langdridge 2007, 65). Puolistrukturoidussa haastattelussa pyritään löy-

tämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen ongelmanasettelun ja tai tutkimustehtävän 

mukaisesti (Tuomi&Sarajärvi 2002, 75). Haastattelukysymykset (Liite 2) pyrin rakentamaan 

avoimisiksi ja niiden tavoitteena oli ohjata vastauksia mahdollisimman vähän.  Hyvän ko-

kemuksia tavoittelevan haastattelun haastattelijan asennetta kuvaa avoimuus tutkimuskoh-

teelle ja sen teoreettinen ennaltamäärittämättömyys (Laine 2015, 39).  Koin, että kysymykset 

rajasivat keskustelua keskittyen olennaiseen haastatteluissa ja haastattelun aikana tein täs-

mentäviä kysymyksiä ja myös palasin haastattelussa taaksepäin saadakseni tutkittavien ko-

kemuksia esille paremmin. Haastatteluni ollessa väljästi puolistrukturoitu merkityksellisten 
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vastausten löytäminen tutkimuksen ongelmanasettelun mukaisesti edellytti kysymysten tois-

tamista ja palaamista aiempiin kysymyksiin. Keskustelu lähti helposti laajenemaan yleiseksi 

esihenkilötyökeskusteluksi, joten keskustelun palauttaminen tutkimuskysymyksiä vastaa-

vaksi aiheeseen oli mielessäni koko ajan haastattelun aikana. Siltikin tuli tunne siitä, sainko 

oikeita vastauksia kysymyksiini ja olivatko vastaukset tarpeeksi syvällisiä.  Haastattelussa 

pyrin jo hahmottamaan haastateltavan tilannetta, koska se auttoi minua ymmärtämään haas-

tateltavan todellisuutta tilanteessa, missä hän on.  

Litteroitua tekstiä tuli kaikkiaan 47 sivua A4-liuskoina. Haastatteluiden pituudet vaihtelivat 

ajallisesti 25 minuutista 52 minuuttiin ja litteroituna haastattelut olivat keskimäärin kymme-

nen sivua, yksi haastattelu oli kuuden sivun pituinen. 

3.3. Tutkimuksen kulku 

Tutkimukseni aloitin litteroimalla haastattelut. Litterointi oli aikaa vievää, mutta toisaalta 

litterointi lisäsi mahdollisuutta käydä haastattelut kertaalleen tarkasti läpi ja aineistoa litte-

roidessani pyrin jo laittamaan ylös mahdollisia haastattelussa toistuvia asioita ja teemoja.  

Tämän jälkeen luin litteroimani haastattelut useaan kertaan.  Tämä vaihe oli mielestäni tär-

keää, jotta pääsin paremmin sisälle haastateltavien kokemukseen. Tutkimukseni analyysi 

eteni vaiheittaisesti Giorgin (Giorgi 2012, 128–137) analyysimallin mukaan ylimääräisellä 

vaiheella lisättynä, jota käsittelen seuraavassa luvussa. Huomasin tutkimusta tehdessä, että 

jouduin palaamaan useasti takaisinpäin eri vaiheisiin saavuttaakseni ymmärryksen asiassa. 

Aineiston analyysi Giorgin mallin mukaisesti haastoi ajatteluni monella tavalla ja etenkin 

merkitysyksiköiden määrittely yksilötasolla oli mielestäni haastava ja aikaa vievä vaihe ana-

lyysivaiheessa.  
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4. AINEISTON ANALYYSI  

Giorgi on korostanut, että metodi tulee muotoilla aina tutkittavan ilmiön ehdoilla, jotta se 

tavoittaisi parhaiten tutkittavan ilmiön (Metsämuuronen 2006, 175).   Konkreettiset vaiheet 

fenomenologisessa menetelmässä (Giorgi 2012, 128–137) ovat viisi eri vaihetta, mutta lisä-

sin Giorgin analyysimalliin yhden ylimääräisen vaiheen eli kokemuslaatujen erottamisen 

merkitysyksiköistä, joiden avulla sain paremmin eroteltua kokemukset toisistaan ja ymmär-

rykseni mukaan myös syvällisempää kokemusta ilmiöstä. Analyysin edetessä aloin huomaa-

maan, että haastavia palautekeskusteluita koskevia kokemuksia kuvattiin eri tavoin. Jotkut 

haastateltavat kuvasivat kokemuksiaan henkilökohtaisemmin, toiset taas tarkastelivat tilan-

teita analyyttisemmin ja toiset pohtivaan sävyyn. Tämän vuoksi lisäsin Giorgin alkuperäi-

seen jäsennykseen ylimääräisen vaiheen, jolla pyrin erottamaan näitä kokemuksen erilaisia 

vivahteita toisistaan analyysissä.   Rauhala on nimennyt laadullisia erilaisia merkityksiä ko-

kemus- tai merkityslajeiksi ja erotellut niistä seitsemän; tieto, tunne, usko, tahto, intuitio, 

unet ja ns. epätavalliset tajunnan tilat (Rauhala 1997, 66) ja Perttula (2006) kirjoitti koke-

muslaaduista, jotka hän erotteli neljään ulottuvuuteen; tieto, tunne, usko ja intuitio (Tökkäri, 

2014, 263). Tutkimuksessani käsittelin kokemuslaatuja kuitenkin Salmen, Pietiläisen ja Sy-

väjärven vuonna 2020 julkaiseman artikkelin ”The Experience Qualities Approach to Lea-

dership and Employee Well-Being” pohjalta, jossa he käyttivät ylimääräistä kokemuslaatu-

jen erottamista merkitysyksiköistä vaihetta Giorgin analyysimallia laajentamalla ilmiön sy-

vällisempää kuvaamista varten. Kokemuslaaduilla tarkoitetaan heidän mukaansa kokemus-

ten jakamista kolmeen eri osaan eli tunteeseen, tietoon tai olettamukseen (Salmi ym. 2020, 

11), joiden mukaan jaottelin tässä tutkimuksessa kokemuslaadut. Tässä tutkimukseni ana-

lyysivaiheet Giorgin analyysimalliin lisäämälläni ylimääräisellä vaiheella ollen vaihe nu-

mero kolme. 

 

1) Haastatteluiden lukeminen kokonaisuuden hahmottamiseksi 

2) Merkitysyksiköiden määrittely yksilötasolla 

3) Kokemuslaatujen erottaminen merkitysyksiköistä 

4) Merkitysyksiköiden muuntaminen fenomenologisesti merkittäviin ilmai-

suihin 

5) Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen 

6) Yleisten merkitysrakenteiden muodostaminen  
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Käsittelin aluksi jokaisen haastattelun erillisenä ja luin uudestaan haastattelut useaan kertaan 

ja tietyt kohdat haastatteluista vielä uudelleen.  Perttulan mukaan ensimmäisessä vaiheessa 

(Perttula 1995, 69) tutkimusaineistoon tutustutaan huolellisesti ja avoimesti kokonaisnäke-

mykseen pyrkien ja tutkija pyrkii eläytymään tutkittavan kokemukseen ja kohtaamaan tut-

kimusaineiston sellaisenaan ilman ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Perttula nostaa 

esille myös fenomenologisen tutkimuksen peruskäsitteen eli sulkeistamisen Giorgin mallin 

ensimmäiseen vaiheeseen liittyen, jota käsittelen jäljempänä kohdassa 4.6, koska sulkeista-

misella on merkittävä rooli tutkimuksessani. 

4.1 Merkitysyksiköiden määrittely yksilötasolla 

 

Haastatteluiden lukemisen jälkeen lähdin muodostamaan yksilökohtaisesti merkitysyksi-

köitä. Merkitysyksiköt ilmaisevat tutkittavan ilmiön kannalta olennaisen ja sellaisenaan ym-

märretyn merkityksen ja erotetut yksiköt ovat yhteydessä aina kuvauksen kokonaisuuteen 

(Metsämuuronen, 2006, 117).  Tutkijan intuitio ohjaa merkityksen sisältävien yksiköiden 

erottamista (Perttula, 1995, 72), jolloin intuition merkitys siihen, mitä tutkija esille nostaa 

merkitysyksiköitä määritellessä on keskeinen merkitys tutkimuksen tulosvaiheessa. Merki-

tysyksiköitä muodostaessani kiinnitin erityistä huomiota ilmiön sisältöön ja tavoitteenani oli 

löytää ilmiön kannalta olennainen merkitys ja pidin mielessäni mitä haluan tässä tutkimuk-

sessa tutkia.  

Yksilökohtaisia merkitysyksiköitä lähdin tarkastelemaan haastattelu kerrallaan. Aineistoa 

käydessäni läpi huomasin siellä tunteenilmaisuja, jotka olivat tasoltaan erilaisia, joten väri-

koodeilla merkitseminen helpotti ajatustani aineistoa työstettäessä. Tässä vaiheessa minulle 

selvenivät vastaajien suorat ja epäsuorat tunteenilmaisut ja henkilön kokemus tilanteessa. 

Jaoin aineiston värikoodeilla siten, että punaisella merkitsin suorat kokemuksen ilmaisut ”se 

on ollut ehkä sellanen todella niinku pysäyttävä kokemus” ja sinisellä johdatuksen koke-

muksen ilmaisuun, josta ei suoraan tullut ilmi vastaajan kokemus ”nooo kyllä mie uskon että 

sillai ne ihan hyvin meni ja kaikki ne asiat oikeni siinä”.  

Merkitysyksiköitä määritellessäni kokonaisissa lauseissa merkitysyksikön muuttuminen nä-

kyi seuraavan esimerkin mukaisesti Kyllähän ne oli hankalia tilanteita kyllä että tosi haas-

tavia tietenki/ ja kun ne asiat olivat semmosia/ että tiesin että olin parhaani tehnyt/. Merki-

tysyksikön muuttuessa ilmiön kuvaustapa tai sisältö muuttuivat.  
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4.2 Kokemuslaatujen erottaminen merkitysyksiköistä 

 

Kokemukset näyttäytyivät eritasoisina, joten jaottelin kokemukset kokemuslaatujen mu-

kaan. Kokemuslaaduilla tarkoitetaan tässä kokemusten jakamista eri osiin eli tunteeseen, tie-

toon tai olettamukseen (Salmi ym., 2020,11). Käytin kokemuslaatujen erittelemistä tutki-

muksessani alla olevan taulukon mukaisesti. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Hyödynsin tutkimuksessa aiemmin käyttämääni värikoodausta kokemuslaa-

tuja luokitellessani.  

 
Taulukko 1.  Esimerkkejä kokemuslaaduista 

 
Kokemuslaatu Esimerkkejä aineistosta 

Tunne ”tuntui hankalilta tilanteilta kyllä että tosi haastavia tietenki”  
”huojentavaa kun oli saanu sen asian keskusteltua” 
”Se oli aika raskas” 
”se on ollu hankala ymmärrettävä asia” 
 
 

Tieto ”Jos se henkilö jonka kanssa keskustellaan vaan näkee sen oman käyttäytymisensä 
ainoana oikeana ja oikeutettuna niin silloin ei päästä niinku mihinkään” 
” Ne on oikeasti pieniä asioita ja haastava oli kun työntekijä käyttäytyi kollegaa 
kohtaan huonosti ja loukkaavasti niin siitä keskustelu” 
”semmonen tietynlainen uskallus ottaa se hankala asia keskusteluun niin sehän on 
minusta kuluttavaa” 
”niinku siinä niin koin juuri sen, että epäluottamus purkautui siihen mitä teen ja 
millä lailla ja miksi teen ja mikä minun tavoite ja tarkoitus ja jotaki tämmöstä” 
”vältetään että loukattas ihmisiä niin asiasta täytyy sanoa että eihän siinä mitään 
voi” 
 

Olettamus ”jos sä sanot jotain niin sä loukkaat 99 prosenttia todennäköisesti sitä persoonaa 
tai niin hän ainakin kokee sen” 
”mutta tietenki se jos jotaki pitää muistuttaa niinku perusasioista niin henkilö saat-
taa kokea sen loukkaavana” 
”se tiedonkulku että olettaa jotain asioita ja että ei vaikka muistanu kertoa jotain 
että se tieto ei ole menny eteenpäin ja sitte tulee että aa okei”  
”nooo kyllä mie uskon että sillai ne ihan hyvin meni ja kaikki ne oikeni siinä” 
 

 

Tällä tavalla sain eroteltua kokemuksesta tarkemmin tunteen, tiedon ja olettamuksen. Tunne 

sisältää personallisia henkilökohtaisia piirteitä tai vaikutelmia, tieto kokemuksen kuvaavia 

ilmaisuja ja olettamus ehdollisia lausekkeita kokemuksesta (Salmi ym., 2020, 9). Tunteet 
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kehittyvät psyykkisessä toiminnassa ja niiden edellytyksenä ei ole rakentava ymmärtäminen. 

Tunteet eivät myöskään vaadi kieltä, käsitteitä eivätkä toisia ihmisiä sosiaalisen jaetun maa-

ilman mielessä. Tunteet ovat kokemuksia ja ne ilmentävät ihmisen tajunnallista suhdetta ai-

heeseen välittömänä, kuinka se on mahdollista ihmiselle. Tieto taas edellyttää kykyä etään-

nyttää ymmärtämisessä tulleita kokemuksia ja tieto on rakenteeltaan kokemus ja tietämisen 

aihe voi olla läpikäynyt perättäisiä etäännyttämisiä (Lehtomaa 2006, 124, 128). Tietokoke-

muksen alkuperä on kognitiivisessa toiminnassa, mikä näin eroaa tunnekokemuksesta ja 

olettamuskokemuksen luonteena on luoda tulkintoja, jotka välttämättä eivät ole tosia ja voi-

vat olla moniselitteisiä (Salmi ym. 2020, 5) Näiden pohjalta pääsin paremmin kiinni siihen, 

minkä laatuinen vastaajan kokemus oli ja miten eri kokemuslaadut jakautuivat tutkimuk-

sessa. 

Tunteeseen perustuva kokemuslaatu   
 
Raskas, haastava, hankala (negat.)   3  
Helpottava, huojentava, tyytyväinen (posit.) 3  
Hämmentynyt, ei kokemusta (neut.)  2  
 

Tunteeseen perustuvassa kokemuslaadussa jaottelin tunteet vielä negatiivisiin, positiivisiin 

ja neutraaleihin tunteisiin. Positiivisten ja negatiivisten tunteiden osuus näyttäytyi yhtä suu-

rena ja neutraalien tunnekokemuslaatujen osuus vähäisempinä. Negatiivisista tunteista ko-

rostuivat raskaat, haastavat ja hankalat tunteet. Positiivisina tunteina korostuivat helpottava 

ja huojentava tunne sekä tyytyväisyys. Hämmennyksen ja sellaisen, että kokemusta haasta-

vasta keskustelulutilanteesta ei ollut kirjasin luokittelemaani neutraaliin tunteeseen. Tunteet 

ilmenivät tämän jaottelun mukaan monialaisesti.  

 
Tietoon perustuva kokemuslaatu   
 
Loukkaamisen tunteen välttäminen  2 
Rohkeus ottaa asia keskusteluun  1 
Keskustelun tavoite ja tarkoitus   1 
Haastavuus keskustelussa   1 
Onnistuminen keskustelussa  1 
 
Tietoon perustuvassa kokemuslaadussa korostuivat erilaiset kokemukset. Vältettiin loukkaa-

masta vastapuolta, koettiin tärkeäksi rohkeus ottaa hankala asia esille, kokemus keskustelun 

haastavuudesta tuli siitä, kun keskustelu koski hankalia asioita ja esille nousi kokemus myös 

keskustelun onnistumisesta. 
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Olettamukseen perustuva kokemuslaatu 

Asioiden olettaminen   2 
Ei tietoista loukkaamista   2 

Kokemuslaatuja tarkastellessani määrällisesti eniten esille nousi tunteeseen perustuvia ko-

kemuslaatuja. Tunteisiin perustuvassa kokemuslaadun jaottelussa negatiivisia ja positiivisia 

tunteita esiintyi saman verran. Tämä mielestäni kertoo siitä, että haastavissa palautekeskus-

telussa, joissa yhteisesti tavoitteita asettamalla, avoimella ja rakentavalla keskustella löyde-

tään ratkaisu yhdessä, kokemus näyttäytyy positiivisena. Tietoon perustuvassa kokemuslaa-

dussa pelko loukkaamisesta tilanteessa nousi voimakkaimmin esille. Olettamukseen perus-

tuvassa kokemuslaadussa asioiden olettaminen ja tulkintojen tekeminen niistä nousivat eni-

ten esille. 

Analysoitaessa kokemuksia tällä tavalla voidaan todeta, että kokemusten eritteleminen   pal-

jastaa kokemusten yksilökohtaisemman rakenteen ja aidon kokemuksen. Tutkimusaineiston 

ollessa kohtuullisen pienen, se kuitenkin osoitti, että tällainen lähestymistapa, jossa koke-

muslaadut eritellään toisistaan helpottaa tärkeiden kokemusten tunnistamista paremmin. 

4.3 Merkitysyksiköiden muuttaminen tutkijan kielelle 

 

Tämän mukaillun Giorgin analyysimallin mukaan neljännessä vaiheessa selvennetään mer-

kityssuhteiden merkityssisältöjä muuttamalla merkitysyksiköt tutkijan kielelle.  Tämä tapah-

tuu konkreettisesti siten, että kunkin yksikön perään kirjataan tietyn merkityksen sisältävä 

yksikkö ja siitä tehdään käännös, jonka yhteys on selvästi nähtävissä. Tutkijan tavoitteena 

on tavoittaa jokaisen merkityksen sisältävän yksikön kokemuksen sisältö (Perttula 1995, 74). 

Merkityssuhteiden muuttaminen tutkijan kielelle tarkoittaa käytännössä sitä, että selvennet-

täessä merkityssisältöjä tutkittavaan viitataan yksilön kolmannella persoonalla. Kirjoitus-

tyyli muistutti itseäni siitä, että olen kuvaamassa vastaajan kokemusmaailmaa. Tämä vaihe 

vei paljon aikaa, koska koko aineisto piti käydä läpi useaan kertaan. Tässä vaiheessa kävin 

itseni kanssa pohdintaa siitä, tulevatko ”oikeat” asiat kuvatuiksi ”oikealla tavalla”. Oleellista 

oli löytää ne merkitykset, jotka kuvaavat tarkasti kokemusta. Tämä vaihe on menetelmän 

sydän ja se on myös työläin vaihe (Giorgi 2012, 130). 

Merkitysyksiköiden muuttamisessa tutkijan kielelle käytin hyväkseni taulukointia ja tauluk-

koon laitoin vastaajan kertoman ja käännöksen tutkijan kielelle. Tässä vaiheessa myös auttoi 
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aiemmin tekemäni värikoodittelu ja sillä tavalla pääsin myös parempaan ymmärrykseen tut-

kimusaineistosta. Tein taulukon, johon kirjasin vastaajan kertomana asiat ja toiseen selven-

sin ne omalle tutkijankielelleni. Taulukkoon laitoin mielestäni keskeisimmät tutkimuksen 

teemat, jotka halusin nostaa esille kokemusta kuvaillessani. Mielestäni tärkeää oli ottaa esille 

se, millaisia asioita haastavat palautekeskustelut koskivat, kuten myös se, miten luottamus 

ja epäluottamus näkyivät keskusteluissa, koska niillä on merkitystä haastavien palautekes-

kusteluiden onnistumisessa.  Kokemukset tuensaamisesta huomioin myös merkitysyksiköi-

den muuttamisessa tutkijankielelle. Tärkeintä oli löytää ne merkitykset, jotka kuvasivat ko-

kemusta parhaiten kokemukseen eläytyen niitä kuitenkaan tulkitsematta, ja tämä vaati aikaa 

ja palaamista aineistoon useaan kertaan.  

 

Millaiset keskustelut koit haastaviksi palautekeskusteluiksi? 

 
Taulukko 2. Haastavat palautekeskustelut 

 

Vastaajan kertoma 

 

Tutkijankielelle käännettynä 

niin kyllä kai se keskustelutilanne on haas-
tava, jos henkilö ei nää omassa toiminnas-
saan mitään puutetta 

Henkilö ei koe omassa toiminnassaan kehi- 
tettävää, mikä aiheuttaa haastavan palaute- 
keskustelun 

Haastava palautekeskustelu se koskee mo-
nesti opettajan tapaa toimia, koska se on 
tabu ja opettajat tekevät sitä persoonallaan 
ja jos sä sanot jotain niin sä loukkaat 99 
prosenttia todennäköisesti sitä persoonaa 
tai niin hän ainakin kokee sen ja se oikeasti 
se 

Haastava palautekeskustelu koski opettajan 
tapaa toimia. Opettajat tekevät työtä omalla 
persoonallaan ja tämä voi aiheuttaa louk- 
kaantumisen tunteen, kun siitä keskustel- 
laan 

ja haastava oli, kun työntekijä käyttäytyi 
kollegaa kohtaan huonosti ja loukkaavasti 
niin siitä keskustelu 

Palautekeskustelu koski työntekijän louk- 
kaavaa käyttäytymistä kolleegaa koh-  
taan 

noo haastavissa palautekeskusteluissa 
saatto olla henkilöstön väliset ristiriidat 

Henkilöstön väliset ristiriidat haastavan pa- 
lautekeskustelun syynä 

semmosia oli sitte tuota ihan tämmösiä 
opettajan ammattitaitoon liittyviä asioita 
semmosia ainaki 

Haastavan palautekeskustelun syynä opet- 
tajan ammattitaitoon liittyvät asiat 

siinähän saattaa opettajalla olla just täm-
mönen oma periaate, että ei huomaa että 
näinhän ei voi tehä ja muutki pitää huomi-
oida ja se voi olla se se asia miksi keskus-
tellaan 

Toimintatapa työyhteisössä oli haastavan  
palautekeskustelun aiheena 

voi olla se että voi tulla erilaisia väitteitä, 
jotka ei ole tosia ja joista pitää keskustella  

Asioiden todenperäisyydestä keskustelu 
johtaa keskusteluun 
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semmonen hyvin haasteellinen on ollut että 
oli henkilö josta tuli hyvin paljon palautetta 
ja jolla oli epäasiallista käyttäytymistä 

Henkilön epäasialliseen käyttäytymiseen 
liittyvä keskustelu 

yks oli tosiaan opettajan työnkuvaan ja ta-
vallaan minun piti käydä läpi se millä ta-
valla opettaja voi toimia ja millä tavalla ei 

Työnkuvaan liittyvien asioiden selventämi-   
nen palautekeskustelun aiheena 

 

 

Miten koit haastavat palautekeskustelut? Miltä tilanteessa tuntui? 

 
Taulukko 3. Kokemus haastavista palautekeskusteluista  

 

Vastaajan kertoma 

 

Tutkijankielelle käännettynä 

se oli tosiaan haastava ja se oli aika raskas 
kokemus 

Kokemus oli haastava ja raskas 

ne tuntui hankalilta tilanteilta kyllä että tosi 
haastavia tietenki 

Keskustelutilanne tuntui hankalalta ja haas- 
tavalta 

tilanne tuntui huojentavalta kun oli saanu 
sen asian keskusteltua 

Keskustelutilanteen jälkeinen tunne oli 
huojennus 

siinä tilanteessa niin sehän on molemmille 
niin helpottunut kun löydetty se yhteinen nä-
kemys 

Kokemus oli helpottava tilanteen ratkettua 

annoin palautetta juuri opettajalle ja hän 
suuttui oikein kovasti ja oli suutuksissa 
monta aikaa niin olin hämmentynyt 

Kokemus tuntui hämmentävältä 

olin kyllä tyytyväinen kun sain asian keskus-
teltua 

Tyytyväisyys, kun keskustelu oli käyty 

 
 
Miten epäluottamus näkyi keskustelussa?  
 
 
Taulukko 4. Epäluottamus keskusteluissa 
 
 
Vastaajan kertoma 

 

Tutkijankielelle käännettynä 

juuri mikä oli tämä tuorein tilanne niin var-
maan niinku siinä niin koin juuri sen, että 
epäluottamus purkautui siihen mitä teen ja 
millä lailla ja miksi teen ja mikä minun ta-
voite ja tarkoitus ja jotaki tämmöstä 

Epäluottamuksen kokemus näyttäytyi esi-  
henkilön toiminnan arvosteluna 
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kerran oli niin että oltiin jo niin eri mieltä 
ja siinä kohtaa oli jo luottamus kadonnut ja 
työntekijä vain itkee 

Suuri ristiriita ja erimielisyys aiheutti epä- 
luottamuksen kokemuksen 

niin työntekijä ymmärsi kaiken väärin ja se 
halu symmärtää ja mä yritin lieventää sitä 
niin ei siinä ollu luottamusta 

 

Epäluottamus näkyi asioiden tahallisena 
väärinymmärtämisenä 

minä sen ymmärsin sillä tavalla, että tuota 
että siihen epäluottamukseen liitty täm-
möstä ehkä siviilielämänkin puolta sitten 
siihen asiaan 

Työn ulkopuoliset asiat toivat esille epä-
luottamuksen tunteen 

en minä nyt tiedä kuitenkaan, ettei ainakaan 
jääny semmosta epäluottamusta 
 
 

Epäluottamuksen tunnetta ei jäänyt keskus- 
telussa 
 

 
 
Miten luottamus tuli näkyviin keskustelussa? 
 
Taulukko 5. Luottamus keskusteluissa 

 

Vastaajan kertoma 

 

Tutkijan kielelle käännettynä 

vaikka oltais siinä keskustelussa erimieli-
siä tai eri näkökantoja niin että keskustel-
laan tosiaan arvostavasti, vaikka oltaiski 
eri mieltä. Erimieltähän saa aina olla  
sehän pitää osata myös rakentavasti ker-
toa, että on eri mieltä. Siinäkinhän on mo-
nesti sitte että miten se asia kerrotaan niin 
niin se riippuu monesti sitte että minkälai-
seen tilanteeseen se sitte johtaa 
tavallaanhan se on kaikilla oppimista ja 
oppimisprosessia se että osaa kertoa han-
kalistakin asioista 
 

Arvostava ja rakentava keskustelu luovat 
pohjaa luottamukselliselle keskustelulle 
Hankalista asioista keskustelu on oppimis- 
prosessia ja oppimista molemmilla keskus- 
teluun osallistuvilla osapuolilla. 

mä sanon, että tätä ei voi sanoa muuta kuin 
suoraan ja sillä tavalla yritän lieventää että 
nyt tulee jotain ja se toinen on niin valmis 
ettei vaan töksäytä sitä ja että se on yks 
mikä on minusta tärkeetä ja sitten kuun-
nella että mitä mieltä sinä oot ja sitte lähteä 
että mikä olisi ratkaisu  

Suora ja avoin keskustelu lisäävät luotta-
musta. Luottamuksen tunteen vallitessa toi-
sen kuunteleminen ja ratkaisun pohtimi- 
nen yhdessä on tärkeää 

se mikäs siinä sehän oli helppo kun oli luot-
tamuksen tunne niin siinä käydään keskus-
telua asioista, siinä on helppo asettaa ta-
voitteita, siinä on helppo pallotella sitä, että 

Luottamuksen vallitessa keskustelu on 
avointa ja tavoitteiden asettaminen onnistuu 
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ei eihän sitä nyt näin, pidetään tapaaminen 
sitten ja katotaan miten ollaan edistytty  ja 
toki tämä tehään joka jutussa mutta  se ete-
nee ja siinä pääsee eteenpäin 
tietenki piti ohjaavasti osata sanoa ja tosi-
aan sillä tavalla että muita ei ole lähellä 
vaan ollaan sen henkilön kanssa kahestaan 
ja sillä tavalla ohjaavasti keskustella että 
hei tämä ois hyvä tehä tällä tavalla ja ennen 
tehtiin näin ja toki voijaan tehä eriki ta-
valla, mutta tämä on yks tapa jotenki näin 
yrittää ohjata sitä jollakin tavalla eikä he-
ristää sormea, että ei ainakaan nuin 

Ohjaava ja rakentava keskustelu lisää luot-
tamuksen tunnetta haastavassa palaute- kes-
kustelussa. 

luottamuksen saavuttamiseksi jokaisella 
täytyy tulla keskustelussa semmonen  kuul-
luksi tulemisen tunne ja tuota niin että jo-
kainen saa sanoa asiansa ja mitä mieltä 
itse on siitä se on tärkeää että siinä niinkö 
haetaan sitä ratkasua siihen tilanteeseen ja 
nostetaan tavallaan se kissa pöydälle ja 
siinä että rehellisesti kerrotaan että täm-
mönen on tilanne ja tähän niinku pitäs yh-
dessä keksiä ratkasu niin ihmiset yleensä 
paremmin sitoutuu että määrätään tai väl-
tetään että loukattas ihmisiä niin asiasta 
täytyy sanoa että eihän siinä mitään voi 
 

Luottamuksen saavuttamiseksi tärkeää on 
kuulluksi tulemisen tunne ja rehellisyys 
sekä se, että jokaisen tulee saada sanottua 
oma asiansa. Asian käsittely ratkaisukes- 
keisesti luottamuksen saavuttamiseksi on 
tärkeää. 

 

Millaista tukea / mikä edesauttoi onnistumista haastavissa keskustelutilanteissa? 

Taulukko 6.Tuki haastavissa palautekeskustelutilanteissa 

Vastaajan kertoma 

 

Tutkijankielelle käännettynä 

esimieheltä aina saa ja kollegoilta tukea 
kun vaan soittaa niin tulee aina tukea 

Tukea saa omalta esihenkilöltä ja kollegoil- 
ta 

esimiehen tuki on ihan ykkösjuttu ja siis 
tällä hetkellä siis todella todella tuota niin 
olen erittäin onnellisessa asemassa  että 
saan kyllä esimieheltä tuen ja saan myös 
semmosta reflektointia ja saan myös itse 
koen että aitoa ja rehellistä palautetta. 
 

Tuki, reflektointi ja palautteen saaminen o- 
malta esimieheltä on tärkeää 

tärkeintä on aina etten jää koskaan yksin 
vaan soitan omalle esimiehelle tai kollee-
galle 

Yhteydenottaminen omaan esihenkilöön tai 
kolleegoihin on tärkeää 
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monia rehtoreita joille pystyy soittamaan 
millon vaan ja niin tuttuja ja läheisiä ja 
tuota että semmosta oli todella että kyllä 
apua sai kun vain halus pyytää ja neuvoja 
ja vinkkejä 
 

Kollegoiden tuki 

sain omalta esimieheltä tukea ja sillon 
niinku tuota niistä haasteista selviää muka-
vasti 

Oman esihenkilön tuki korostui 

rehtoreista olen saanu kyllä suuren tuen 
 

Kollegoilta saa suurta tukea 

koska takana on niin semmosia äärimmäi-
sen haastavia kokemuksia ja keskusteluita 
jotka on johtanut onnistumiseen niin on 
vain puskettu sen organisaation toiminta-
mallin läpi määrätietoisesti yhdessä niin 
sieltä on tullut tosi hienoja onnistumisia  
niin itselle kuin työntekijälle 
 

Organisaatiossa käytettävä yhteinen toi-
mintamalli johdonmukaisesti toimien mah-
dollistaa onnistumisen haastavissa palaute-
keskustelutilanteissa paremmin 

 

4.4 Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen 

 

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen määrittäminen Giorgin (Giorgi 2012, 130–137) mu-

kaan on fenomenologisen analyysin tärkein ja vaativin vaihe. Tällöin tutkija pyrkii löytä-

mään erottelemistaan merkitysyksiköistä ulottuvuuden, jolla kuvata kokemusta. Merkitys-

yksiköistä pyritään tällöin löytämään yhteinen teema, jolla pystytään useamman haastatelta-

van yksilökohtaiset merkitysverkostot tuomaan yhteen ja tekemään niistä synteesiä. Jokaisen 

merkitysyksikön ollessa erityinen, voi siitä kuitenkin löytyä yhteinen ulottuvuus ja merkitys. 

Analyysin viidennessä vaiheessa lisäsin tutkittavien yksilökohtaisten merkitysverkostojen 

selvennetyt merkityssisällöt yhteen.  

Esimerkki 1. 

Haastava palautekeskustelutilanne hänen mielestänsä on sellainen, jossa ihminen ei näe 

omassa toiminnassaan mitään puutetta ja näkee oman käyttäytymisensä ainoana oikeina ja 

oikeutettuna. Konkreettisena tilanteena hän kertoo tilanteen, joka oli jatkunut pidempään ja 

siihen oli puututtava. Tilanne oli näkynyt hänen mielestä henkilön epäasiallisena käyttäyty-

misenä ja asiaan ei oikein meinannut päästä kiinni. Palautekeskustelutilanne hänen mieles-

tään oli haastava ja siinä joutui paljon pohtimaan ja miettimään. Toisessa tilanteessa koke-

mus tuntui hänestä hämmentävältä. Siihen vaikutti se, että hän ei tunnistanut itseään hänestä 
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esitetyistä kuvauksista ja hänen tavassaan toimia. Silloin asia ei ratkennut, vaan keskustelua 

jatkettiin. Haastavissa palautekeskusteluissa hän toi esille, että ne asiat on mistä keskustel-

laan, ei henkilöstökemiat ja avoin keskustelu tilanteessa hänen mielestä on erittäin tärkeää. 

Organisaatioiden valmiit toimintamallit ovat hänestä tärkeitä ja hän on huomannut, että ne 

auttavat haastavien tilanteiden käsittelyssä ja hän näkee että kun toimintamallin mukaan 

määrätietoisesti edetään, niin tulee hienoja selviytymisiä niin itselle kuin työntekijälle. 

 
Esimerkki 2. 

Vastaaja koki, että henkilöstön väliset ristiriidat ja opettajan ammattitaitoon liittyvistä asi-

oista keskustelut olivat sellaisia, mitkä hän koki haastaviksi palautekeskusteluiksi. Kuulluksi 

tulemisen tunne ja se, että jokainen keskustelussa voi sanoa asiansa ja mitä mieltä on, on 

hänelle tärkeää. Kuulluksi tulemisen tunne myös lisää luottamusta haastavassa palautekes-

kustelutilanteessa ja ratkaisun hakeminen yhteisesti oli helpompaa. Päällimmäiseksi tun-

teeksi keskusteluista jäi tyytyväisyys siitä, että hän sai hankalan palautekeskustelun pidettyä. 

Tärkeää hänen mielestänsä on myös se, että haastavissa palautekeskustelutilanteissa vältet-

täisiin loukkaamasta ketään. Hän kokee onnistuneensa haastavissa palautekeskustelutilan-

teissa ja siitä on tullut hyvä tunne. Tukea vastaaja kokee saaneensa omalta esihenkilöltä 

aina, kun siihen on ollut tarvetta, minkä on kokenut hyväksi asiaksi. Hän tuo esille, että 

epäluottamuksen tunnetta ei jäänyt keskusteluissa ja hänen mielestään itsensä pitäisi muis-

taa asettaa haastavissa palautekeskustelutilanteissa jollain tavalla ulkopuoliseksi, ettei ota 

tavallaan asioita itseensä. 

4.5 Yleisen merkitysverkoston muodostaminen 

Yleisen merkitysverkoston rakentaminen kuuluu Giorgin analyysin viidenteen vaiheeseen, 

tässä tutkimuksessa tämä vaihe on kuudentena. Tutkimuksessani nousi esille merkityksiä, 

jotka liittyivät suoraan tutkittavien kokemusmaailmaan ja jotka ovat juuri yksilöiden omia 

kokemuksia. Intuition merkitystä fenomenologit korostavat tapahtumassa ja merkityskoko-

naisuudet nähdään silloin kun riittävästi paneudutaan aineistoon ja merkitysten välisten yh-

teyksien ymmärtäminen perustuu tutkijan oman elämänkokemuksen myötä kehittyneeseen 

ymmärtämiseen (Laine, 2015, 43). Huomasin, että tässä tutkimuksessa omaan elämänkoke-

mukseeni perustuvaa ymmärrystä pelkäsin hyödyntäväni liikaakin siten, että omien koke-

musten sulkeistamiseen jouduin kiinnittämään erityistä huomioita analyysiä tehdessä. Il-

miön kuvaaminen laajemmin kuin mitä yksilön kokemukset ovat kuuluvat tähän vaiheeseen. 
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Yleisen merkitysrakenteen esitän luvun viisi tutkimustuloksissa. 

4.6 Sulkeistamisen ja fenomenologisen reduktion merkitys tässä tutkimuksessa 

Fenomenologisessa reduktiossa ihminen pyrkii irtautumaan luonnollisesta asenteestaan  ja 

fenomenologista reduktiota voidaankin luonnehtia myös tietoisesti käytettäväksi meto-

diseksi toimenpiteeksi ( Perttula, 1995,10). Psykologisessa tutkimuksessa kokemus on 

reduktion kohteena ja tämä merkitsee sitä, että riippumatta tutkittavan antaman kuvauksen 

sisällöstä tutkija pitää sitä sellaisenaan tutkimusaineistona ja tutkimuksen kohteena (Perttula 

1985, 44). Sulkeistaminen liittyy Perttulan mielestä Giorgin menetelmän ensimmäiseen vai-

heeseen keskeisellä tavalla, koska tutkijan tavoitteena on irtautua luonnollisesta asenteestaan 

eläytymällä tutkittavan kokemukseen sulkeistamisen avulla. Giorgi taas liittää sulkeistami-

sen menetelmän kolmanteen vaiheeseen (Perttula 1995, 69–70). Itse koin sulkeistamisen liit-

tyvän erityisesti Giorgin mallin ensimmäiseen vaiheeseen Perttulan näkemyksen mukaisesti, 

vaikkakin mielestäni sulkeistaminen kulki minulla tutkimuksen eri vaiheissa mukana haas-

tattelusta analyysiin tekemiseen. Oman kokemukseni esihenkilötyöstä pyrin rajaamaan haas-

tattelutilanteissa pois itsereflektion avulla keskittyen täysin tutkittavan kokemuksiin.  Kes-

kustelun ollessa vapaamuotoista ja vastavuoroista osa haastateltavista havaitsi esihenkilö-

taustani keskustelussa, mutta selvensin oman roolini tutkijana haastateltaville ja kerroin toi-

mivani täysin tutkijan roolissa heidän kokemusten ollessa tutkimuksen kohteena.  

Pro gradussani sulkeistamisen merkitys oli mielestäni erityisen suuri, koska itse olen työs-

kennellyt vuosia esihenkilön tehtävissä. Perttulan (1995, 70) mukaan sulkeistamiseen liite-

tään tutkijan perehtyminen tutkimaansa ilmiötä koskevaan teoreettiseen tietoon tutkimusai-

neiston analyysin jälkeen, mutta tutkija voi Perttulan mielestä perehtyä psykologiseen teo-

reettiseen tietoon myös ennen analyysin aloittamista. Omat kokemukset tutkittavasta ai-

heesta olivat merkityksellisiä ja omasta luonnollisesta asenteesta irtaantumisen tutkijan roo-

liin koin osittain haasteelliseksi, koska omat kokemukseni olivat voimakkaina mielessäni ja 

jouduin tietoisesti tekemään mielessäni töitä omien kokemusteni ja ajatusteni sulkeistami-

sessa. Kirjasin itselleni ylös ennakkoajatuksiani ja omia kokemuksiani, joilla mahdollisesti 

voisi olla vaikutusta tutkimusta analysoitaessa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kirjasin 

omia kokemuksiani kuten ” kokemukseni mukaan haastavien palautekeskusteluiden viivyt-

täminen ja siirtäminen on yleistä, koska sitä täytyy tarkkaan pohtia, miten asian ottaa esille, 

jotta saisi tilanteen mahdollisimman sujuvasti etenemään. Itsellä voi olla jo tunne siitä, että 

keskustelusta tulee haastava ja hankala ja sitä tiedostaen tai tiedostamatta haluaa siirtää” ja 
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”haastavissa palautekeskusteluissa tulisi asiaan aina jollakin tavalla saada ratkaisu” Tässä 

kävin oman kokemukseni mielessäni läpi ja tietoisesti suljin sen pois mielestä. Keinoja sul-

keistamisessa minulla oli ajatusteni muuttaminen toisaalle ja tässä käytin liikunnallisia kei-

noja, kuten ulkoilua ja musiikin kuuntelua. Toinen hyväksi havaitsemani keino oli aineiston 

jättäminen hetkeksi sivuun ja palasin aineistoon uudelleen myöhemmin tehtyäni välillä toista 

kohtaa tutkimuksessa.   Omaksumalla tutkijan roolissa sulkeistamisen koin pääseväni lä-

hemmäs tutkittavan kokemusta.   
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Yleinen merkitysverkosto 

Haastavat palautekeskustelut näyttäytyivät kokemuksellisesti monialaisina ilmiöinä. Haas-

tavat palautekeskustelut koskivat yleensä henkilöstön välisiä ristiriitoja, ammattitaitoon, 

työnkuviin, epäasialliseen ja epäkunnioittavaan käyttäytymiseen ja asioiden todenperäisyy-

teen liittyviin asioihin. 

Haastavien palautekeskusteluiden onnistumiseen vaikuttivat luottamuksen ja epäluottamuk-

sen tunteet keskustelutilanteessa. Luottamuksellisuuden vallitessa keskustelussa korostuivat 

yhdessä avoimesti ratkaisujen etsiminen, arvostava ja rakentava keskustelu, yhteisten tavoit-

teiden asettaminen, kuulluksi tulemisen tunne ja oppiminen tilanteessa, koska haastavista 

asioista keskusteleminen on yhteistä oppimisprosessia. Tahallinen asioiden väärinymmär-

täminen, voimakas arvostelu, suuret ristiriidat ja työn ulkopuoliset asiat vaikuttivat epäluot-

tamuksen tunteeseen keskustelussa. Tällöin yhteisen ratkaisun löytäminen tilanteeseen oli 

vaikeaa ja tilanne ei edennyt. 

Kokemukset haastavista palautekeskusteluista näyttäytyivät kokemuksellisesti monialaisina, 

joten tässä tutkimuksessa kokemuslaatuja erittelemällä eri kokemuslaaduista esille nousi 

erilaisia merkityksiä. Kokemuslaaduissa tunteeseen perustuvassa kokemuslaadussa negatii-

viset ja positiiviset tunteet nousivat esille saman verran. Negatiivisina tunteina näyttäytyivät 

keskusteluiden hankaluus, haastavuus ja raskaus. Positiivisina tunteina korostuivat helpo-

tus, huojennus ja tyytyväisyys, neutraaleina tunteina hämmennys ja se, että kokemusta ei 

ollut. Kokemuslaaduissa tietoon perustuvassa kokemuksessa korostuivat pelko toisen louk-

kaamisesta keskustelussa, keskustelun tarkoituksen ja tavoitteen yhteinen ymmärtäminen, 

rohkeus ottaa asia keskusteluun sekä onnistuminen keskustelussa. Olettamukseen perustu-

vassa kokemuslaadussa erityisesti esille nousi asioiden olettaminen keskustelussa ja se, että 

erityistä huomioita kiinnitettiin siihen, että ihmisiä ei loukattaisi haastavassakaan keskuste-

lutilanteessa. 

Vastaajat kokivat tuen haastaviin palautekeskustelutilanteisiin liittyen toteutuneen hyvin 

oman esihenkilön tuella ja kolleegoilta saadulla tuella. Omaan esihenkilöön oli helppo 

saada yhteys, kun sitä tarvitsi. Oman esihenkilön kanssa reflektointi ja saatu palaute koettiin 

erityisen tärkeäksi. Kolleegoilta saatiin myös tukea ja tärkeää oli, että asioiden kanssa ei 
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jääty yksin, vaan aina oli joku, johon pystyi ottamaan tarvittaessa yhteyttä. Organisaatioi-

den valmiit toimintamallit edistivät haastavien tilanteiden ratkaisua ja onnistumista. 

Fenomenologiseen analyysiin kuuluu tutkimustulosten esittäminen yleisenä merkitysver-

kostona ja tässä tutkimuksessa Giorgin mallia yhdellä ylimääräisellä vaiheella täydentämällä 

tulokset esitin yleisenä merkitysverkostona lukujen 4.1–4.4 pohjalta. Tutkimukseni kohdis-

tuessa yksilöllisiin kokemuksiin, on huomattava, että tutkittavien kokemukset ja niistä muo-

dostavat merkitykset ilmentävät tutkittavan omaa näkemystä.  

5.2 Tulosten tulkintaa  

 

Haastavia vuorovaikutustilanteita käsittelevään kirjallisuuteen suhteutettuna merkitysver-

kostoilla on selkeimmin yhtymäkohtia positiivisen psykologian ja positiivisen johtamisen 

tutkimuskirjallisuuteen. Sen vuoksi peilaan seuraavaksi tutkimustuloksia erityisesti näihin 

tutkimuskeskusteluihin.  

 

Haastavien palautekeskustelutilanteiden syyt olivat usein moninaisia liittyen mm. työnteki-

jöiden ammattitaitoon, työnkuviin, erilaisiin ristiriitatilanteisiin, ammattitaitoon ja epäasial-

liseen käyttäytymiseen.  Eri kokemuslaaduista korostui tunnekokemuslaatu. Tunnekoke-

muslaatuna esille tuli negatiivisia, positiivisia ja neutraaleja tunteita jaottuen kuitenkin niin, 

että negatiivisia ja positiivisia tunteita esiintyi saman verran, neutraaleja vähemmän. Haas-

tavat palautekeskustelut koettiin positiivisina, vaikka keskustelut näyttäytyivät kokemuksel-

lisesti haastavina. Tämä mielestäni kertoo siitä, että haastavissa palautekeskustelussa, joissa 

on luottamuksen tunne, tavoitteet asetetaan yhdessä ja avoimella ja rakentavalla keskustella 

löydetään ratkaisu yhdessä, kokemusten positiivisuus nousi esiin näyttäytyen huojennuk-

sena, helpotuksena ja tyytyväisyytenä. Negatiiviset tunteet taas näyttäytyivät kokemukselli-

sesti raskaina ja hankalina ja tällöin keskustelussa oli mukana epäluottamuksen tunteita. Täl-

löin yhteisen ratkaisun löytäminen oli vaikeaa, eikä ratkaisua aina saatu. Neutraalit tunteet 

kertoivat puolestaan siitä, että haastava palautekeskustelu koettiin hämmentävänä koska 

siellä nousi esille asioita, joita oli vaikea itsessään tai toiminnassaan tunnistaa ja hämmennys 

tunnekokemuksena korostui. Neutraalius tunnekokemuksena haastavissa palautekeskuste-

luissa tuli myös silloin, kun kokemuksia ei juurikaan ollut haastavissa palautekeskusteluista. 

Tietoon perustuva tunnekokemuslaatuja oli seuraavaksi eniten kokemuslaaduista. Tietoon 

perustuvassa kokemuslaadussa pelko loukkaamisesta tilanteessa nousi voimakkaimmin 
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esille. Loukkaantumisen kokeminen on hyvin yksilöllistä ja keskustelussa joutuu pohtimaan, 

jotta tahattomasti ei ketään loukkaisi asioiden ollessa haastavia. Tietoon perustuvassa koke-

muslaadussa esille nousivat myös keskustelun tarkoituksen ja tavoitteen yhteinen ymmärtä-

minen, rohkeus ottaa asia keskusteluun sekä onnistuminen keskustelussa. Nämä koettiin tär-

keiksi yhteisen ymmärtämisen saavuttamiseksi. Olettamukseen perustuva kokemuslaatu ei 

ollut niin merkittävä, kun tunne- ja tietokokemuslaadut. Olettamukseen perustuvassa koke-

muslaadussa korostuivat asioiden olettaminen ja tulkintojen tekeminen. 
 

Analysoitaessa kokemuksia tällä tavalla voidaan todeta, että kokemusten eritteleminen   pal-

jastaa kokemusten yksilökohtaisemman rakenteen ja aidon kokemuksen. Tutkimusaineiston 

ollessa kohtuullisen pienen, se kuitenkin osoitti, että tällainen lähestymistapa, jossa koke-

muslaadut eritellään toisistaan helpottaa tärkeiden kokemusten tunnistamista paremmin. 

Tärkeiksi asioiksi yleisessä merkitysverkostossa nousi luottamuksen tunteen kokeminen, 

koska silloin hankalistakin asioista keskusteleminen onnistui avoimesti ja rakentavasti.  

Luottamuksen määritelmää ei ole yhtä oikeaa, mutta yhden määritelmän Ikosen (2015, 137 

ja 147) mukaan Mayer (1995) on tuonut esille, että luottamus syntyy ja sitä ylläpidetään 

vuorovaikutussuhteissa. Luottamus on alttiiksi heittäytymistä haavoittuvuudelle, silloin kun 

ei voi toista osapuolta kontrolloida ja luottamus sisältää aina riskin tulla haavoitetuksi ja 

petetyksi. 

 

Luottamus on myös vuorovaikutuksellinen ilmiö, jossa keskeistä on molemminpuolinen 

viestintä ja aloitteellisuus ja aktiivisuus korostuvat luottamuksen rakentamisen ja vahvista-

misen keskeisinä keinoina (Ikonen, 2015, 147).  Yleisestä merkitysverkostosta esille nouse-

vista seikoista voidaan todeta, että luottamuksen toteutuminen keskustelussa on merkityk-

sellinen haastavan palautekeskustelutilanteen onnistumisessa. Epäluottamuksen vallitessa 

yhteisten tavoitteiden asettaminen ei onnistunut ja avoin ja rakentava keskustelu eivät on-

nistuneet. 

 

Yleisen merkitysverkoston pohjalta nousee esille selkeästi positiiviseen johtamiseen liittyviä 

kokemuksia, jotka näkyivät positiivisena ilmapiirinä ja kommunikaationa keskustelutilan-

teissa; kuten avoimessa, arvostavassa ja rakentavassa keskustelussa ja tavoitteessa kuulluksi 

tulemisen tunteesta. Positiivinen johtajuus keskittyy myönteisyyteen ja silloin huomio kiin-

nittyy ihmisten vahvuuksiin ja kompetenssiin ja positiivinen johtajuus korostaa   ihmisen 
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hyvää, jolloin työyhteisöllisyys ja hyvä organisaatioelämä on johtamisen tehtävä (Syväjärvi 

&Vakkala 2012, 213).  Positiivinen johtaminen keskeisimmin toteutuu vuorovaikutuksessa 

ja se on kohtaamista, kuuntelemista ja läsnäoloa. Positiivinen johtaminen edellyttää oman 

ajattelun, arvojen, asenteiden, tunteiden ja ihmiskäsityksen tarkastelua sekä oman johtamis- 

ja vuorovaikutustavan tiedostamista sekä halua kehittyä ihmisenä ja johtajana. Positiivisen 

johtamisen ajattelun mukaan johtajan on tärkeä tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja 

kehittämiskohteistaan ja pyrkiä toimimaan aidosti omana itsenään (Wenström 2020, 27). 

Voidaankin todeta, että positiivisen johtajuuden näkökulma korostui tutkimukseen osallis-

tuvilla ja tutkittavat kokivat positiivisen johtamisen strategioita itselleen sopivina johtamisen 

strategioina. 

 

Cameron on tuonut esille positiivisen johtamisen neljä strategiaa, jotka ovat ilmapiiri, suh-

teet, kommunikaatio ja merkitykset ja jokainen näistä osa- alueista osaltaan on luomassa 

positiivista johtamiskulttuuria (Cameron 2012, xi). Yleisessä merkitysverkostossa esille 

nousi tutkittavien positiivisen johtamisen strategiat, joiden avulla pyrkimyksenä oli luoda 

haastavissa palautekeskustelutilanteissa avoin ja rakentava ilmapiiri ja kommunikaatio ja 

merkityksellisen suhteen luominen keskustelutilanteessa koettiin tärkeäksi yhteiseen ratkai-

suun pääsemiseksi. Perttula & Syväjärvi (2012) on tuonut esille Lewiksen näkemyksen, 

jonka mukaan ilmapiiri kuvastaa tilaa, jossa positiiviset tunteet ovat vahvempia, suhteissa 

on kyse myönteisten ihmisten ja myönteisyyden mahdollisuuksien rikastuttavan ja elävöit-

tävän yhteisöä, kommunikaatiolla tarkoitetaan myönteistä puhetta ja kielenkäyttöä sekä hy-

vää viestintää, jotka vahvistavat työtä. (Lewis 2011, 197).   

 

Positiivisen johtajan tavoitteena on saada organisaatio kukoistamaan ja positiivisten tulosten 

luominen ja tärkeää eikä keskitytä ainoastaan ongelmien ratkaisemiseen (Cameron 2012, 8, 

16). Yleisessä merkitysverkostossa esille nousi, että haastavissa palautekeskusteluissa on-

gelmien ratkaisemisessa tärkeäksi koettiin ratkaisukeskeinen ajattelu ja yhteisten tavoittei-

den asettaminen. Tämä on osa positiivista johtamista, jossa haetaan yhdessä ratkaisua ja po-

sitiivisina tuloksina voidaan nähdä yhteisesti tavoitteesta sopimisen, mikä nousi myös ylei-

sessä merkitysverkostossa esille. 

 

Yleisen merkitysverkoston mukaan omalta esihenkilöltä saatu tuki koettiin tärkeäksi ja eri-

tyisesti arvostettiin oman esihenkilön kanssa käytävää keskustelua ja reflektointia. Reflek-

toinnin avulla määritetään, mitä kokemuksessa tapahtuu ja mitä se tarkoittaa ja kuinka asiaan 
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tulisi reagoida. Reflektointia voisi kuvata tiedon muokkaamiseksi ja jäsentämiseksi koke-

muksistamme ja prosessoimme, jotta voisimme antaa kokemuksillemme merkityksiä ja 

tehdä niistä toimintaan johtavia päätöksiä. Reflektointi kohdistuu sekä omaan että toisten 

tekemiin tarpeisiin ja tekemisiin (Ruohotie 2005, 205).  
 
 

Kollegoilta saatua tukea arvostettiin ja asioiden kanssa ei jääty yksin, mikä nousi tutkimuk-

sessa myös esille. Merkitysverkostossa esille myös nousi olemassa olevien toimintamallien 

helpottavan haastavien palautekeskusteluiden käsittelyä. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tutkimustulosten merkityksellisyys  

Tutkimukseni lisäsi ymmärrystä haastavista palautekeskusteluista kokemuksellisina ilmiönä 

ja kokemusten eritteleminen kokemuslaaduiksi lisäsi niiden tilannekohtaista merkitystä. 

Tässä tutkimuksessa esihenkilöiden tunnekokemus korostui, mikä toi esiin tunnekokemus-

ten merkityksellisyyden haastavassa palautekeskustelutilanteessa. Tutkimukseni mukaan 

haastavissa palautekeskusteluissa luottamuksen tunteen kokeminen mahdollisti avoimen ja 

rakentavan keskustelun ja yhteiseen ratkaisuun pääsemisen paremmin. Konkreettisena tu-

loksena tutkimukseni osoitti, että organisaatioiden omat toimintamallit ja niiden mukaan toi-

miminen mahdollistavat paremmin yhteiseen ratkaisuun pääsemisen. Mielestäni yleinen pa-

lautteen antamiskulttuuri ja toimivat sekä ajantasaiset toimintamallit helpottavat paremmin 

esihenkilöitä tarttumaan haastavia palautekeskusteluita vaativiin tilanteisiin. Mielestäni tästä 

tiedosta on hyötyä jatkossa organisaatiolle toimintamallien kehittämisen kannalta. Oman esi-

henkilön kanssa keskusteleminen ja hänen tukensa koettiin tärkeäksi ja tämä tutkimus osoitti 

myös, että tukea sai hyvin niin omalta esihenkilöltä kuin kollegoiltakin. 

 

Empiiristä tutkimusta haastavista palautekeskusteluista johtajien ja esihenkilöiden koke-

muksen näkökulmasta ei löytynyt, mutta erityisesti positiiviseen psykologiaan ja positiivi-

seen johtamiseen liittyviä tutkimuksia esihenkilön palautteen vaikutuksesta yleensä työnte-

kijälle eri konteksteissa ja johtaja valmentajana palauteorientaatioon liittyen oli tehty. Berlin 

(2008) on väitöskirjassaan tutkinut alaisten kokemuksia ja käsityksiä palautevuorovaikutus-

suhteesta esimiehen ja alaisen välillä keskittyessään tutkimusongelmassaan siihen, millainen 

on hyvä palautetapahtuma esimiehen ja alaisen välillä alaisen näkökulmasta vuorovaikutus-

tapahtumana. Tutkimuksessa todettiin, että onnistuneimmat palautekokemukset alaisilla liit-

tyivät palkitsevan palautteen vastaanottamiseen ja epäonnistuneissa palautekokemuksissa 

haastateltavat olivat saaneet negatiivista palautetta, jotka eivät olleet yhteensopivia omiin 

käsityksiin nähden (Berlin, 2008, 219).  Lee ym. (2021) ym. on tutkinut johtajien positiivisen 

palautteen vaikutusta työntekijöiden innovatiiviseen käyttäytymiseen.  Tutkimuksessa ha-

vaittiin, että johtajien positiivinen palaute vaikutti positiivisesti työn autonomiaan ja inno-

vatiiviseen käyttäytymiseen.  Johtajien positiivisella palautteella on tutkimuksen mukaan 

ratkaiseva vaikutus työntekijöiden innovatiivisuuden lisääntymisessä (Lee ym., 2021, 7). 

Steelman ym. (2016) on johtaja valmentajana palauteorientaation roolin kautta tutkinut esi-
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miehen palauteorientoitumisen seurauksia esimies - valmentajana- prosessissa. Tutkimuk-

sessa selvitettiin missä määrin esimiespalautelähtöisyys liittyi tehokkaan valmennuksen ja 

alaisen palauteorientoitumisen indikaattoreihin. Tutkimuksessa havaittiin, että johtajat, jotka 

arvostavat palautetta itselleen, pidetään työntekijöiden näkemysten perusteella parempina 

valmentajina ja johtajat, joilla on vahvempi palautesuuntautuneisuus edistävät myös suotui-

saa palautesuuntautuneisuutta (Steelman ym., 41, 51–52). Ahonen (2008, 72, 167–168) on 

väitöskirjassaan tuonut esille leader-member- exchange-teorian, joka tarkastelee johtajuutta 

alaisen ja johtajan välisen kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen kautta. Tutkimustuloksissa hän 

on tuonut esille, että koulun johtajuus Suomessa on sosiaalisesti rakentuva ja kontekstisidon-

nainen. Johtajuus nähdään sosiaalisesti vuorovaikutussuhteesta toiseen vaihtuvana tilantei-

den muuttuessa. Karikoski (2009, 14, 267) tuo tutkimuksessaan esille työpaikan ilmapiirin 

ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkityksen työssä viihtymiselle ja hänen mielestänsä 

vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä osaamisen haasteista alaisten ja johtajien toiminnassa.  

Yhteisessä keskustelussa esiintyvät avoimuus, erilaisten näkökulmien huomioonottaminen 

ja luottamus on yhteisön kehittymisen kannalta hänen mielestään oleellista. Tutkimuksen 

mukaan rehtorit toimivat ristiriitatilanteissa sovittelijoina ja välittäjinä ja monelta taholta 

kohdistuvat paineet, vaatimukset ja ohjeet edellyttävät erityisen taitavaa vuorovaikutusta 

rehtoreilta. 

 

Edellä mainitut tutkimukset osoittivat   johtajien palautteen merkityksen tärkeyden ja posi-

tiivisen palautteen merkityksen työntekijälle. Tutkimusten mukaan onnistuneet palauteta-

pahtumat liittyivät positiivisiin palautetapahtumiin ja epäonnistuneet negatiivisiin (Berlin 

2008) ja johtajan positiivinen palaute lisäsi tutkimusten mukaan työntekijöiden innovatiivi-

suutta (Lee ym., 2021). Tutkimuksessani tarkastelu kohdistui esihenkilöiden kokemuksiin, 

jossa osaltaan nousi esille, että avoin ilmapiiri tuki positiivista ilmapiiriä, jolloin voidaan 

todeta positiivisen ilmapiirin tukevan positiivista keskustelutulosta. 

 

 Johtajien palautesuuntautuneisuudella koettiin olevan myös vaikutusta johtajan valmennuk-

sellisiin ominaisuuksiin.  Vuorovaikutustilanteet ovat nopeasti muuttuvia, jolloin johtamis-

tyylit vaihtelevat tilanteiden mukaan ja tuovat näin haasteita vuorovaikutustilanteisiin. Reh-

toreilta odotetaan myös erityistä taitavuutta vuorovaikutustaidoissa, koska he joutuvat toi-

mimaan hyvin erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. 
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Nämä kaikki edellä mainitut tutkimukset vahvistivat käsitystäni avoimen ja luottamukselli-

sen vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä haastavissa vuorovaikutustilanteissa sekä posi-

tiivisen palautteen antamisen merkityksestä eri konteksteissa. Tutkimuksessani esille nous-

sut luottamuksen tunteen kokemisen merkitys haastavan palautekeskustelutilanteen onnistu-

misessa oli yhteneväinen Karikosken (2009) tutkimuksen kanssa, jossa todettiin luottamuk-

sen olevan oleellista yhteisön kehittymisen kannalta.  Myös johtamisen vuorovaikutukselli-

suuden korostunut merkitys ja nopeasti muuttuvat tilanteet haastavat rehtoreiden ja koulun 

johtajien työn tutkimuksen mukaan. Tutkimusteni tuloksissa korostui keskustelutilanteissa 

tavoiteltava avoin ja rakentava keskustelu, minkä koettiin edistävän yhteiseen tavoitteeseen 

pääsemistä, jossa korostui myös vuorovaikutustilanteiden merkitys. 

 

Fenomenologinen lähestymistapa toi positiivisen psykologian ja positiivisen johtamisen kes-

kusteluun uutta näkökulmaa. Eroavaisuutena fenomenologisessa lähestymistavassa oli ho-

listinen ihmiskäsitys kokemusten taustalla (Rauhala 1993, 35–42) kun taas positiivisessa 

johtamisessa ja positiivisessa psykologiassa painotetaan leadership-metriikkaa ja toiminta-

strategioita (Cameron 2012, 25-102). 

 

Kokemuslaatuihin perustuvaa empiiristä tutkimusta fenomenologiassa ei ole juurikaan tehty. 

Rauhala on tuonut esille laadullisesti erilaisia merkityksiä (tieto, tunne, usko, tahto, intuitio, 

epätajunnalliset tajunnan tilat ja unet) ja hän on myös todennut, että subjektiivisen maail-

mankuvan ihanteellinen normaalitila on se, että kukin merkityslaji on herra omassa asiassaan 

ja sen takia esimerkiksi tieto ei subjektiivisessa maailmankuvassa voi laajentua tunteen alu-

eelle (Rauhala 1997, 66). Tutkimuksessani käyttämäni kokemuslaatujen eritteleminen pe-

rustui tunteeseen, tietoon ja olettamukseen Salmi ym. (2020) jaottelun mukaan. Rauhalan 

laadullisesti erilaisten merkitysten malli verrattuna tutkimuksessani käytettyyn kokemuslaa-

tujen erittelemiseen oli mielestäni liian raskas jaottelumalli eikä näin sopinut tutkimukseni 

analyysivaiheeseen. Mielestäni tutkimuksessani käyttämäni kokemuslaatujen erittelymalli 

(Salmi ym. 2020) oli toimiva kokemuslaatujen erittelemiseksi ja sain lisäulottuvuutta tällä 

tavoin kokemuslaatuja erittelemällä. Kokemuslaatuihin perustuvaa empiiristä tutkimusta 

mielestäni fenomenologisessa tutkimuksessa olisi tärkeää hyödyntää jatkossa enemmän, 

koska näin saataisiin fenomenologisiin tutkimusmenetelmiin lisäulottuvuutta kokemusten 

syvällisempään ymmärtämiseen. 
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6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

 

Tutkijan tulee huomioida tutkimuksessaan tutkimuksen eettiset periaatteet. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) mukaan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu se, että  tut-

kijan tulee kunnioittaa tutkittavien ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, tutkija kunnioittaa 

aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja luonnon monimutkaisuutta sekä tutkija toteuttaa 

tutkimuksensa sillä tavalla, että tutkimuksesta ei aiheudu haittaa, vahinkoa tai riskejä tutkit-

tavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille 

(https://tenk.fi/sites/default/files/2021-

/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf, 7). 

 

Tutkimuksessani olen huomioinut edellä mainitut periaatteet ja kiinnittänyt erityistä huomi-

oita anonymiteetin säilymiseen kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkittavana olevista en tut-

kimuksessani ole esille tuonut mitään sellaisia seikkoja enkä kohtia, joissa tutkittavat olisivat 

voineet olla tunnistettavissa. Tutkimuksessani myös korostuu tutkimusaineiston huolellinen 

käsittely. Tutkimukseeni liittyvään aineistoa ei ole kukaan ulkopuolinen nähnyt ja tutkimus-

aineiston, johon kuuluivat äänittämäni haastattelut ja niiden litteroimisaineisto olen hävittä-

nyt tutkimuksen päätyttyä. Peruslähtökohtana ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa on tut-

kittavien henkilöiden luottamus tieteeseen ja tutkijoihin ja tutkittavalla on oikeus osallistu-

essaan tutkimukseen osallistua vapaaehtoisesti, keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa, 

peruuttaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen milloin tahansa, saada tietoa tutkimuksen 

sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja tutkimuksen käytännön toteutumisesta ja saada to-

tuudenmukainen ja ymmärrettävä kuva tutkimuksen tavoitteista sekä osallistumisesta johtu-

vista mahdollisista haitoista tai riskeistä (https://tenk.fi/sites/default/files/2021-

/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf, 8). Tutkimukseni perustui va-

paaehtoisuuteen ja tutkittavat ilmoittautuivat itse halukkuudestaan osallistua tutkimukseen 

sähköpostitse. Tutkimusta aloittaessani lähettämässäni sähköpostiviestissä (Liite 1) toin 

esille tutkimukseni tavoitteen pääpiirteissään, tutkimusmetodin ja anonymiteetin merkityk-

sen tutkimuksessani. Ennen haastattelun alkua kerroin tutkimuksestani ja tutkimuksen ete-

nemisestä ja aikatauluista. Haastattelutilanteen jälkeen tutkittavilla oli mahdollisuus keskus-

tella tutkimukseeni liittyvistä asioista ja kerroin myös ilmoittavani tutkimukseni valmistu-

misesta heille henkilökohtaisesti. 

 

https://tenk.fi/sites/default/files/2021-/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tutkijan subjektiviteetti ei ole tutkimuksessa täydel-

lisesti koskaan eliminoitavissa eksistentiaalisen fenomenologian näkemyksen mukaan. Dia-

logissa, joka on syntynyt tutkijan ja tutkimuskohteen välillä on mukana aina myös intuitii-

vista ja empaattista suhdetta, jolloin tutkija ei aina voi samassa määrin kontrolloida sitä niin 

kuin, kun tiedollista prosessia. Ihminen on tutkijana situationaalinen säätöpiiri, jossa voidaan 

nähdä sen voima, koska toisesta ihmisestä saadulla kokemuksella on taipumus muodostua 

situationaalisessa säätöpiirissä hänen omaksi olomassaolon muodokseen ja sitä voidaan 

käyttää ihmistutkimuksessa hyödyksi ja tulemalla ”osaksi” tutkittavaa tutkija myös jakaa 

tämän kokemusta (Rauhala, 1993, 90–91). Rauhalan näkemyksen mukaan tutkija ei voi erot-

taa itseään täysin tutkittavasta, vaan tutkijan oma situationaalinen säätöpiiri sekä dialogi tut-

kijan ja tutkittavan välillä vaikuttaa tutkimukseen. Tutkimuksessani käytin tietoisesti sul-

keistamista ja tiedostan tutkimuksessani oman esihenkilötaustani mahdollisen vaikutuksen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Sulkeistamisella pyrin vaikuttamaan omiin ennak-

koasenteisiin ja – käsityksiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 

 

Arvioitaessa kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusotteen luotettavuutta tutkimus on siltä osin 

luotettavaa, mikäli tutkijan kokemusta voidaan ajatella vastaavan tutkittavan alkuperäistä 

kokemusta. Perttula on esittänyt kokemuksen tutkimukseen yleisiä luotettavuuden kritee-

reitä, joissa painottuu tutkimusprosessin kokonaisuuden ja tutkittavan ilmiön perusrakenteen 

analyysin tärkeys. Luotettavuuden kriteerit ovat tutkimusprosessin johdonmukaisuus, jolloin 

loogisuuden tulee ulottua ontologiselle ja reaalisisältöjä kuvaavalle tasolle. Tutkimusproses-

sin aineistolähtöisyydessä tutkimusprosessin tulee edetä tutkimusprosessin ehdoilla. Tutki-

musprosessissa tulee olla reflektoinnin kuvaus ja tutkijan on pystyttävä perustelemaan tut-

kimusprosessin vaiheissa tutkimukselliset valintansa. Tutkimusprosessin kontekstisidonnai-

suudella viitataan toisen ihmisen merkityssuhteiden mielekkyyteen siten, että ne ovat mie-

lekkäästi tutkittavissa hänen koetun maailmansa kokonaisuudessa. Tavoiteltavan tiedon 

laatu kokemukseen kohdistuvassa tutkimuksessa on essentiaalinen yleinen on ontologisen 

analyysin tulos ja olemassaolon ja tajunnallisuuden perusrakenteesta ja tavoiteltavan tiedon 

laatu on ilmaistava kielellisesti. Menetelmien yhdistämisellä tarkoitetaan tutkimusmenetel-

mien valintaa ontologisen analyysin perusteella ominaislaatuun kuuluvan relativistisen kä-

sityksen todellisuudesta huomioimalla. Tutkija on tutkimustyönsä subjekti tajunnallisena 

olentona, joten tutkijan subjektiivisena on reflektoitava, raportoitava ja analysoitava tutki-

muksen vaiheissa sen merkitys. Tutkijan vastuullisuudella tarkoitetaan tutkijan tutkimuksel-
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listen toimenpiteiden suorittamista systemaattisesti. Tutkijayhteistyö lisää luotettavuutta tut-

kimuksessa, jos se myös lisää tutkimuksellisten menettelyjen systemaattisuutta ja anka-

ruutta. Tutkijoiden on tiedettävä, mitä menetelmän ankaruudella ja systemaattisuudella tar-

koitetaan. (Perttula 1995, 100–104).  Yksittäinen tutkimustulos ei muutu epäluotettavaksi, 

vaikka toiset tutkimukset eivät sitä vahvista ja kun aiempi ristiriitainen tieto on johdonmu-

kaisesti saatu systemaattisesti ankarien ja ontologisesti relevanttien tutkimuksellisten menet-

telyjen tuloksina tutkimustulokset eivät kumoudu (Perttula 1995, 103). 

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt johdonmukaisuuteen ja systemaattisuuteen, läpinäkyvyyteen 

ja avoimuuteen tuomalla esille tutkimukseni lähtökohdat ja kirjoittamalla auki tutkimukseni 

eri vaiheet, jotta lukijalla on mahdollisuus tarkastella tutkimukseni eri vaiheita. Ilmiön ta-

voittamiseen tekemäni merkityssuhteet- ja verkostot ovat omiani ja lukija itse voi päätellä 

niiden merkityksellisyyden. Tutkimuksessani olen tavoittanut ilmiön sellaisenaan, kun se 

tutkittavalle on ilmennyt fenomenologisen erityistieteen mukaisesti.  

 

6.3 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tekeminen oli matka kokemuksien tutkimuksien maailmaan, aikaisem-

min en fenomenologista tutkimusta ole tehnyt.  Kuten tutkimuksen alussa esille olen tuonut-

kin, kiinnostuin fenomenologisesta tutkimuksesta aikoinaan edesmenneen psykologian pro-

fessori Juha Perttulan luennoilla. Perttulalla oli taito saada kiinnostumaan ja innostumaan 

uusista asioista ja näkökulmista, mikä osaltaan oli vaikuttamassa omaan kokemukseeni fe-

nomenologisesta tutkimuksesta. Pohdinnassani arvioin ja analysoin oman kokemuksellisen 

tutkimusprosessini fenomenologisuutta ja tutkimukseni ontologisen relevanttiuden onnistu-

mista Perttulan tekemän arvion tutkimusprosessista mukaisesti (Perttula 1995, 176). 

 

Mitä syvemmälle tutkimuksessani etenin suurempaa epävarmuutta koin. Palasin uudelleen 

ja uudelleen aineistoon etsien sieltä kokemuksia ja merkityksiä. Koin olevani hermeneutti-

sessa kehässä, jolla tarkoitetaan laajasti tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. 

Haastatteluaineiston ollessa tutkittavan puhetta, on se potentiaalinen keskustelukumppani 

kuten toinen ihminen olisi ollut ja tutkija käy vuoropuheluun, jossa tavoitteena on toiseuden 

ymmärtäminen ja se tieto syntyy tuossa dialogissa. Tutkiva dialogi oman tulkinnan ja aineis-

ton välillä on kehämäistä liikettä, jossa tutkijan ymmärryksen tulisi korjautua ja syventyä 



39 
 

jatkuvasti. Kehän kulkeminen on metodinen apu kuin fenomenologisen metodin eteneminen 

portaittaisesti, jolloin se pitää yllä kriittistä tietoisuutta tulkitsijalla omasta rajoittuneesta 

subjektiivisuudestaan (Laine 2015, 37–38). Koin, että tutkimuksen edetessä oma ymmärryk-

seni ilmiöstä syveni. Fenomenologinen tutkimus mielestäni on dialogia myös omien näke-

mysten ja ajatusten kanssa sekä ennakkoajatusten avaamista itselleen ja itsensä kanssa. Tut-

kijana tutkimustuloksissa tuon omat tulkintani julki ja näin noviisina tutkijana huomasin ole-

vani myös osittain arkana siitä, ovatko tutkimuksessa esille nostamani asiat juuri niitä asi-

oita, mitä tutkittavat ovat minulle kokemuksena esille tuoneet. 

 

Empiirisen tutkimusprosessini fenomenologisuutta arvioidessani pohdin sitä, voidaanko tut-

kimustani pitää fenomenologisena tutkimuksena. Perehdyin aineistoon avoimesti pyrkien 

hahmottamaan sitä kokonaisuutena ja löytämään sieltä olennaisia merkityksiä, mikä mieles-

täni on fenomenologisen tutkimuksen perusta ja lähtökohta.  Etenin tutkimuksessa Giorgin 

analyysimallin mukaisesti vaiheittain, ja ratkaisunani oli myös ylimääräisen tutkimusvai-

heen lisääminen olemassa olevaan Giorgin analyysimalliin. Tämä perustui siihen, että halu-

sin ylimääräisellä vaiheella saada lisää ulottuvuutta analyysiin ja myös selkiyttää analyysia. 

Kokemukseni mukaan sain syvyyttä lisää ylimääräisellä tutkimusvaiheella ja sain paremmin 

näin eriteltyä kokemuksia eri kokemuslaaduiksi, mikä lisäsi ymmärrystäni haastaviin palau-

tekeskusteluihin kokemuksellisina ilmiöinä. Tuloksena tuli myös esille, että kokemuksia 

voidaan kokea eri kokemuslaatuina, kuten tunteena, tietona ja olettamuksena. Tutkittava il-

miö fenomenologisessa psykologiassa perustuu aina tajunnan mielellisyyteen ja se on aina 

kokemus jostakin situaation rakennetekijästä ja ilman situaatioita kokemusta ei ole (Perttula 

1995, 177). Ihminen on omassa elämässään suhteessaan toisiin ihmisiin ja siihen ympäris-

töön missä toimii, joten jokaisen ihmisen situaatio rakentuu eri tavalla ja ihmiset kokevat 

asioita eri tavalla. Tutkimuksessani rajasin yleisen situaation rakennetekijän, joihin liitty-

vistä kokemuksista olin kiinnostunut. Keskityin ainoastaan niihin kokemuksiin, joihin tutki-

muksessa vastauksen halusin saada.   Muodostin yksilökohtaisia merkitysverkostoja ja niistä 

muodostin yleisen merkitysverkoston analyysimallin mukaisesti ja pyrin sulkeistamaan kä-

sityksekseni ja ennakkoajatukseni tutkittavasta ilmiöstä niin hyvin kuin mahdollista. Tällä 

tavoin toimien näen fenomenologisen tutkimusprosessini toteutuneen empiirisesti. 

 

Fenomenologista tutkimusprosessia tarkastellessa Perttulan mukaan siihen osana kuuluu tut-

kimuksen ontologisen relevanttiuden tarkastelu. Tutkimukseni ihmiskäsityksenä oli Lauri 

Rauhalan holistinen ihmiskäsitys ja Perttulan mukaan holistisessa ihmiskäsityksessä on kyse 
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kokemuksen väistämättömästä yksilöllisyydestä ja Giorgin menetelmä, mikä perustuu feno-

menologiaan sisältää oletuksen yleisestä ja ihmisille yhteisestä kokemuksesta (Perttula 1995, 

178). Mielestäni tämä ei aiheuttanut ristiriitaa, koska eksistentiaalisessa fenomenologiassa 

analyysi ulottuu ihmisen ontologiselle tasolle ja fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ih-

misestä ja ne ovat ihmisen yksilöllisiä kokemuksia ja niistä voidaan muodostaa yhteisiä ko-

kemusrakenteita tai -verkostoja. Ontologisella relevanttiudella tarkoitetaan yleisessä mie-

lessä sitä, että tutkija tietoisesti sitoutuu johonkin ihmistä koskevaan oletukseen ja tekee siitä 

loogisia johtopäätöksiä, jotka koskevat tutkimusprosessin eri vaiheita (Perttula 1995, 180).  

 

Tein tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa ja huomasin oman ajatteluni laajen-

tuvan tutkimukseni edetessä ja huomasin löytäväni erilaisia merkityksiä aineistosta ajatte-

luni muuttuessa. Pitäydyin tiukasti tutkimusmetodissa, mikä auttoi analyysin tekemisessä ja 

tutkittavassa asiassa kiinni pysymisenä hakiessani vastauksia tutkimuskysymyksiini. Tutki-

muksen tuloksissa esittämäni yleisen merkitysverkoston olen kuvannut tutkimukseni tulok-

sissa. Siinä tulee esille samankaltaisia kokemuksia ja yleisen merkitysverkoston olen muo-

dostanut yksilökohtaisista merkitysverkostoista. Tutkimuksessani olen yhdistänyt Rauhalan 

holistisen ihmisnäkemyksen ja Giorgin deskriptiivisen fenomenologian analyysimallin ko-

kemuksen empiiriseksi tutkimukseksi. Koen onnistuneeni fenomenologisen tutkimusproses-

sin ymmärtämisessä ja kokemuksen tavoittamisessa. 

 

Aineiston hankintatapa oli mielestäni tähän tutkimukseen sopiva. Väljästi strukturoitu haas-

tattelututkimus antoi mahdollisuuden avoimeen ja aitoon keskusteluun, ja haastattelukysy-

mykset mielestäni auttoivat paremmin tutkimuskysymyksiin vastausten saamisen. Jouduin 

haastattelussa palaamaan monessa kohtaa taaksepäin, koska keskustelu lähti helposti rönsyi-

lemään yleisiin esihenkilötyötä koskeviin teemoihin. Tutkimusaineistossa on sellaista ai-

neistoa, mikä ei liity tutkimuskysymyksiin, mutta mielestäni ne antoivat arvokasta tietoa 

siitä kokemusmaailmasta, millainen kokemus esihenkilötyöstä tutkittavilla kokonaisuudes-

saan oli. Haastattelutilanteet olivat mielestäni lämminhenkisiä ja keskustelutilanne eteni 

luonnollisesti. Omaan tutkija-asemaani vaikutti oma esihenkilötyötaustani, johon sulkeista-

misen avulla pyrin vaikuttamaan. 
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Mielestäni tutkimani ilmiö sopi fenomenologiseen tutkimukseen ja analyysimenetelmä sopi 

myös ilmiöön. Tutkimuksessani oli viisi haastateltavaa, mikä mielestäni riitti tähän tutki-

mukseen. Toisaalta uskon, että mikäli tutkittavien määrä olisi ollut suurempi niin olisin saa-

nut lisää ulottuvuuksia tutkimukseen. 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa teoreettisia viitekehyksiä ei käytetä merkityksissä, että 

tutkimusta ohjaamaan käytettäisiin jokin kohdetta ennalta määrittävä teoreettinen malli, 

vaan sellaista pidetään pikemminkin esteenä, kun pyrkimyksenä on tiedostaa toisen alkupe-

räinen kokemusmaailma. Fenomenologisessa tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon 

joitakin teoreettisia lähtökohtia, kuten ihmiskäsitys, jota tässä aiemmin käsittelinkin sekä 

käsitys kokemuksista ja merkityksistä. Tutkimuksen lopussa, kun oman tutkimusaineiston 

tulkinta on suoritettu, alkaa keskustelu aikaisemmin tehtyjen tutkimusten ja teorioiden 

kanssa (Laine 2015, 36–37). Tutkimuksessani olen peilannut tutkimustuloksiani Cameronin 

(2012) positiivisen johtamisen näkökulmaan. Tutkimustuloksissa esille nousi positiivisen 

johtamisen strategioiden toteutuminen tutkittavien tapana toimia haastavissa palautekeskus-

teluissa. Tämä näkyi tutkittavien yleisenä positiivisena ja ratkaisukeskeisenä asenteena haas-

tavissakin palautekeskustelutilanteissa, tavassa kommunikoida rakentavasti ja mahdollistaa 

työntekijälle kuulluksi tulemisen tunne ja   tavoitteena luoda avoin ilmapiiri tilanteeseen.  

 

Opetusalan esihenkilöiden kokemusten tutkiminen empiirisesti oli mielenkiintoinen prosessi 

ja toivonkin tutkimukseni innoittavan tutkimaan lisää aihealuetta. Esihenkilön työ asiantun-

tijaorganisaatiossa haastaa esihenkilöitä monella tavalla työn muuttuessa ja vaatimusten li-

sääntyessä. Tutkimuksessani esille nousi itsensä johtamisen teema, vaikka tutkimuskysy-

myksenä tutkimuksessa se ei ollutkaan. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia esihenkilöi-

den itsensä johtamisen merkityksen kokemista haastavissa palautekeskustelutilanteissa. 
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LIITE 1 Haastattelupyyntö 

Hei,  
Olen Pia Korpela ja lähestyn Sinua Pro-gradu tutkielmaani liittyen. Yhteystietosi sain xxxx, 
toivottavasti Sinulla olisi mahdollisuus osallistua haastattelututkimukseen.   
Opiskelen johtamisen psykologiaa Lapin yliopistossa ja tutkielmani aihe on esihenkilön ko-
kemukset haastavissa palautekeskustelutilanteissa. Tutkimuksen teen fenomenologisella 
tutkimusotteella, jossa keskeistä on ilmiön kokemuksellisen rakenteen kuvaaminen ja tut-
kimuksen suoritan haastattelututkimuksena. Kysymykset koskevat mm. työn mielekkyyden 
kokemuksia ja kokemuksistasi haastavista palautekeskustelutilanteista alaistesi kanssa.  
Tutkimukseen tarvitsisin esihenkilöitä haastateltavikseni ja toivon, että Sinulla olisi mah-
dollisuus osallistua haastattelututkimukseen. Haastattelun kestoksi arvioisin noin 45 min-
60 min. Haastateltavat esiintyvät tutkielmassani täysin anonyymisti eikä yksittäistä henki-
löä voi tunnistaa.   
Haastattelun voisin tehdä työpaikallasi sovittuna ajankohtana, mielellään tiistai- tai perjan-
taipäivänä marraskuun aikana. 
Kerron mielelläni lisää tutkielmastani ja minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse sekä pu-
helimitse. Toivottavasti kuulen Sinusta pian ja arvostaisin vastaustasi tutkimukseen osallis-
tumisesta 3.11.2021 mennessä, sähköpostiosoitteeni on xxxx ja puhelinnumeroni xxxx.  
  
Ystävällisin terveisin   
 

Pia Korpela  
HTK/Johtamisen psykologian maisteriopiskelija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

LIITE 2 Haastattelukysymyksiä  

 
Tutkimuksen esittely ja haastattelusta yleensä 
 
1. Kuinka kauan olet työskennellyt esihenkilönä ja kertoisitko, millaisissa esihenkilötehtä-
vissä olet työskennellyt? 
2. Mikä mielestäsi on ollut mielekkäintä esihenkilön työssä?  
3. Mistä asioista et ole pitänyt esihenkilön työssä? 
4. Millaiset keskustelut mielestäsi ovat haastavia palautekeskusteluita? 
5. Kertoisitko tarkemmin, millainen haastava palautekeskustelutilanne oli? 
 - Miltä tilanteessa tuntui? 
 - Mikä tilanteesta jäi päällimmäiseksi tunteeksi? 
6. Voisitko kertoa esimerkin keskustelutilanteesta, missä tuli kokemus epäluottamuksesta?  
 - Miten se mielestäsi vaikutti keskusteluun? 
 - Miltä tilanteessa tuntui? 
7. Voisitko kertoa esimerkin keskustelusta, jossa luottamus ja kunnioitus tuli näkyviin? 

- Mitä ajattelet luottamuksen ja kunnioituksen tarkoittavan haastavassa palau-
tekeskustelutilanteessa? 

 - Mikä mielestäsi vaikutti luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen? 
 - Miltä tilanteessa tuntui?  
8. Olisiko Sinulla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa? 
 


