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1 JOHDANTO 

Työelämässä tapahtuvat jatkuvat muutokset asettavat haasteita työntekijöille. 

Työstä selviytyminen edellyttää meiltä kaikilta hyvää itsensä johtamista. Itsensä 

johtamista voidaan pitää tärkeänä osaamisalueena ja parhaimmillaan itsensä 

johtaminen on luonteva osa organisaatioiden varsinaista johtamisjärjestelmää. 

Itsensä johtaminen koskettaa siten kaikkia työntekijöitä asemasta riippumatta. 

Kaiken johtamisen lähtökohtana voidaan pitää, että yksilö osaa johtaa itseään. 

(Sydänmaanlakka 2014, 141, 150.) 

Itsensä johtamista voidaan lähestyä eri näkökulmista. Näitä näkökulmia voivat olla 

esimerkiksi elettävä aika, yhteisö ja kulttuuri, jossa ihmiset elävät. Yksilön 

johtaessa itseään, merkityksellistä on omien tulkintojen ymmärtäminen. Yksilön 

omat uskomukset, arvot sekä kulttuuritausta ovat yhteydessä siihen, miten ihminen 

näitä omia tulkintojaan ymmärtää. Itsensä johtaminen on opittavissa oleva taito, 

jota yksilö voi halutessaan myös vahvistaa.  (Salmimies 2008, 15 - 16, 25.)  

Tässä artikkelissa tarkastellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

ylemmän sosiaalialan ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja sen tuloksia. Työn 

aiheena oli Kouvolan kotihoidon esimiesten itsensä johtaminen. Opinnäytetyön 

tarkoituksena oli selvittää, miten kotihoidon esimiehet johtavat itseään arkityössä ja 

mitkä tekijät esimiesten itsensä johtamiseen vaikuttavat. Tavoitteena oli saada 

näkyväksi kotihoidon esimiesten arkityötä sekä saada kokemusperäistä tietoa siitä, 

miten itsensä johtamisen taidot tukevat esimiesten kehittämis- ja 

muutostyöskentelyä. Opinnäytetyön aineisto kerättiin yhdekseltä kotihoidon 

esimieheltä teemahaasttelujen avulla. Aineisto analysoitiin perinteisellä 

sisällönalyysillä. 

2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Itsensä johtamisen englanninkieliset termit ovat self-management ja self-leadership, 

jotka ovat otettu käyttöön vasta 1980-luvulla, joten itsensä johtamista on tutkittu 
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vielä varsin vähän. Itsensä johtamista tulisi  tarkastella laaja-alaisesti, 

monitieteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. (Sydänmaanlakka 2017, 27 - 28.) 

Esimerkiksi ihmiskäsitykset ohjaavat ihmisen omaa suhtautumista muihin sekä 

niihin asioihin, tapahtumiin ja tekemisiin, jotka ovat ihmiselle tärkeitä ja 

merkityksellisiä (Tökkäri 2012, 39). 

Asiantuntijat ovat lähestyneet itsensä johtamisen-käsitettä hieman erilaisista 

näkökulmista. Useamman asiantuntijan määritelmä sisältää ajatuksen siitä, että 

itsensä johtamiseen liittyy prosessinomaisuus, jolla tarkoitetaan jatkuvaa, tietoista 

oman itsensä arviointia sekä uuden oppimista. Monissa määritelmissä itsensä 

johtamiseen on yhdistetty ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämänhallinta 

sekä itsetuntemus. Itsensä johtamisen voidaan katsoa syntyvän omasta itsestä, oman 

mielen hallinnasta ja ennen kaikkea näiden tiedostamisesta. Itsensä johtamisen 

prosessissa on tärkeää tunnistaa ja arvioida niitä asioita, jotka vaikuttavat yksilön 

omiin ajatuksiin ja uskomuksiin sekä toimintaan.  

Opinnäytetyössä itsensä johtaminen nähdään ihmisen omina tietoisina käsityksinä, 

kokemuksina, tunteina ja ajatuksina, jotka vaikuttavat ja ohjaavat yksilön 

kokonaisvaltaista, tavoitteellista toimintaa. Näiden kaikkien kautta yksilö kykenee 

tarkastelemaan omaa toimintaansa ja oppimistarpeitaan sekä kehittämään näitä.  

Opinnäytetyössä itsensä johtamista lähestyttiin käsitteen määrittelyn lisäksi 

ihmiskäsitysten, esimiehen ammatillisen osaamisen  sekä kasvun ja roolin kautta. 

Lisäksi  työn teoriaosuudessa käsiteltiin itsensä johtamisen näkökulmasta esimiehen 

vuorovaikutustaitoja, oman mielen johtamista, ajankäyttöä, työhyvinvointia sekä 

itsearviointia. 

3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että kotihoidon esimiesten itsensä johtamiseen 

vaikuttavat monet eri tekijät. Nämä tekijät voidaan jaotella sisäisiksi ja ulkoisiksi 

tekijöiksi. Keskeisimpiä itsensä johtamiseen vaikuttavia esimiehen sisäisiä tekijöitä 

ovat ihmisen oma persoona, itsetuntemus, ajatusmaailma ja tulkinnat sekä 
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ammatillinen osaaminen. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi toimintaympäristö ja 

siellä vallitseva kulttuuri, toimintatavat sekä aika, jossa työtä tehdään. Itsensä 

johtamisen kannalta tuloksista merkitykselliseksi nousivat esimiehen kyky uudistua 

sekä sopeutua työelämän jatkuvaan kehittymiseen ja muutokseen.  

 

Kuviossa 1 on koottu opinnäytetyön tulokset yhteenvetona. Veturi kuvaa 

kotihoidon esimiestä itseään. Veturin perässä olevat vaunut sisältävät niitä asioita, 

jotka vaikuttavat esimiehen itsensä johtamiseen arkityössä sekä kehittämis- ja 

muutostilanteissa.  Esimiehen tulee olla itse tietoinen näistä kaikista asioista 

johtaessaan itseään. 

 

Kuvio1. Kouvolan kotihoidon esimiesten itsensä johtaminen ja siihen vaikuttavat 

tekijät 

Tuloksien mukaan kotihoidon esimiesten arkityö sisältää lukuisia eri tehtäviä, 

joiden hoitaminen edellyttää hyvää itsensä johtamista. Esimiestyössä painottuvat 

opinnäytetyössä saatujen vastauksien mukaan ihmisten johtaminen sekä asioiden 

johtaminen. Arkityö sisältää lisäksi haasteita, jotka ovat yhteydessä esimiesten 

itsensä johtamiseen. Aineistosta itsensä johtamiseen liittyviksi haasteiksi nousivat 
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muun muassa kotihoidon esimiehen työn pirstaleisuus, tehtävien määrä ja niiden 

selkeys, ohjeistuksiin liittyvät epäselvyydet sekä työn luonne. Esimiesten itsensä 

johtamista haastaa myös jos asioita ei ole valmisteltu riittävästi tai muutoksia 

tehdään liian nopealla aikataululla ilman tarkoituksenmukaista arviointia. 

Haastatellut kotihoidon esimiehet kokivat hallitsevansa oman ajankäyttönsä melko 

hyvin työn moninaisuudesta huolimatta. Ajankäyttöön liittyi kuitenkin haasteita, 

jotka ovat yhteydessä esimiesten itsensä johtamiseen. Haasteiksi nousivat 

esimerkiksi tiukat aikataulut sekä se, että esimies itse ei voi aina vaikuttaa omaan 

ajankäyttöönsä.  Nämä ovat yhteydessä esimiehen itsensä johtamiseen muun 

muassa työn hallinnan tunteen näkökulmasta. 

Kotihoidon esimiehet toivat esille, että organisaatiossa vallitseva toimintakulttuuri 

vaikuttaa heidän itsensä johtamiseen. Esille tuli, että avoimuuden puute voi 

toisinaan vaikuttaa siihen, miten kotihoidon esimiehet esittävät omia mielipiteitään 

esimerkiksi yhteisissä palavereissa. Myös viestintään ja tiedottamiseen liittyy 

haasteista, jotka vaikuttavat kotihoidon esimiesten itsensä johtamiseen. Lisäksi 

aineiston perusteella esimiesten vaihtuvuus koettiin eräänlaisena haasteena, joka on 

yhteydessä esimiesten kokemuksien mukaan vuorovaikutukseen sekä heidän 

kokemaan työhyvinvointiin. 

Opinnäytetyön aineistoa tarkasteltaessa voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että 

itsensä johtaminen kokonaisuudessaan edistää kotihoidon esimiesten kehittämis- ja 

muutostyöskentelyä. Itsensä johtaminen on niin iso ja tärkeä kokonaisuus, ettei siitä 

ole ehkä edes tarkoituksenmukaista erotella niitä taitoja, jotka liittyvät vain 

kehittämis- ja muutostyöhön. Lisäksi se, että muutokset ovat usein jokapäiväisiä ja 

esimiesten nykyiset työtehtävät liittyvät hyvin pitkälti muutoksiin ja niiden 

johtamiseen, tukee ajatusta siitä, että itsensä johtamista on syytä tarkastella tässä 

asiayhteydessä kokonaisvaltaisesti. Kehittämis- ja muutostilanteet vaativat siis 

esimieheltä samoja taitoja johtaa itseään kuin arkena yleensäkin.  

Opinnäytetyöstä keskeisimmiksi kotihoidon esimiesten itsensä johtamista tukeviksi 

kehittämiskohteiksi nousivat tehtävien selkiyttäminen,  oikea-aikainen ja selkeä 
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tiedonkulku, ohjeistusten täsmentäminen sekä suunnitelmallinen ajankäyttö. 

Kehittämiskohteiksi esimiehet kokivat palaverikäytäntöjen tarkastelun sekä 

vuorovaikutukseen liittyvän toimintakulttuurin vahvistamisen. Esimiehet toivoivat 

myös enemmän palautetta, koska palautteen avulla on mahdollista johtaa itseään 

paremmin ja kehittää omaa toimintaansa. 

4 LOPUKSI 

Opinnäytetyössä saaduissa vastauksissa tuli esille, että jokainen esimies johtaa 

itseään omalla tavallaan, yksilöllisesti. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin 

todeta, että itsensä johtamisen tavat olivat esimiesten keskuudessa hyvin 

yhteneväisiä. Kotihoidon esimiehet olivat melko yksimielisiä niistä asioista, jotka 

vaikuttavat siihen, miten he johtavat itseään arkityössä.  

Oikeaa tapaa johtaa itseään voidaan tuskin määritellä koskaan. Siihen, miten 

johdamme itseämme, vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, niin ihminen itse kuin se 

ympäristö, jossa elämme ja toimimme. Ihmisen tulee tehdä tietoisia valintoja näiden 

kaikkien suhteen. Tärkeää on muistaa myös se tosiasia, että se, miten johdamme 

itseämme, vaikuttaa meidän ympärillämme oleviin ihmisiin.  

Opinnäytetyön tulosten tarkastelussa on hyödynnetty soveltaen narratiivista 

lähestymistapaa. Haastatteluista kerätty aineisto toimi taustalähteenä 

opinnäytetyöntekijöiden yhteiselle narratiiville eli kertomukselle, josta voidaan 

käyttää myös nimitystä tarina. Kertomuksessa  opinnäytetyöntekijät pohtivat itsensä 

johtamista oman toiminnan ja johtajuuden näkökulmasta. Johtamiskirjallisuuden 

mukaan tämän tarinallisen menetelmän käyttö on kasvamassa. Tarinoiden avulla 

ihmisen on mahdollista ymmärtää omaa toimintaansa sekä erilaisia merkityksiä. 

(Juuti 2016, 110.) 
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