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Johtamisosaamista ja 
työhyvinvointia 
esihenkilöille
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päätösseminaari 
29.3.2022 klo 13-16
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Verme-tutkimushanke (1.1.2020 – 31.3.2022 > 30.6.2022)
Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla
Tavoitteet

• Kartoittaa esihenkilötyöhön liittyviä kuormitustekijöitä ja osaamistarpeita, joita esihenkilöillä 
tehtävässään on

• Lisätä ymmärrystä esihenkilöiden ammatillisesta kasvusta ja asiantuntijuuden kehittymisestä 
johtajuudessa

• Tarkastella osaamisen kehittymisen yhteyttä työhyvinvointiin sekä vertaisryhmämentoroinnin 
edellytyksiä lisätä esihenkilöasemassa toimivien työhyvinvointia

• Kehittää esihenkilöiden ammatillista kasvua tukeva vertaisryhmämentorointimalli

Hanke toteutetaan HAMK Edun ja HAMKin henkilöstöpalveluiden yhteistyönä
Rahoittajana on Työsuojelurahasto ja HAMK
Tutkimusmenetelminä ovat olleet kysely (52/83) ja haastattelu (17/21)
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Verme esihenkilöiden tukena HAMKissa 1/2

• Esihenkilöitä noin 80, henkilöstöä noin 600, opiskelijoita n. 8000

• Koulutusyksiköitä on neljä: BIO, HYOS, TEOS, YRLI ja tutkimusyksiköitä on neljä: 
HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart, HAMK Tech

• Kohderyhmänä olivat operatiivisen tason esihenkilöt, joiden kompleksinen työ 
harvoin tarjoaa mahdollisuutta oman työn kehittämiseen reflektoinnin keinoin 

• Verme on uudenlainen tapa valmentaa esihenkilöitä – tutkimus tuottaa uutta 
tietoa vermen vaikuttavuudesta esihenkilöiden ammatilliseen kasvuun ja 
asiantuntijuuden kehittymiseen työssä oppimisen ja vertaistuen menetelmin
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Verme esihenkilöiden tukena HAMKissa 2/2
• Vermestä tiedotettiin Yammerissa ja ilmoittautuminen oli vapaaehtoisuuteen perustuvaa

• Ryhmiin osallistui noin 20 esihenkilöä eri yksiköistä lv. 2020-2021 aikana

• Tutkimuksen kohderyhmänä oli pitkä (3 ryhmää) ja lyhyt pilottiryhmä (2 ryhmää)

• Fasilitaattoreina toimivat osaamisen kehittäjä Susanna Bergendahl (ent. Mikkonen) ja lehtori Tia 
Isokorpi 

• Kokoontumiset olivat kerran kuukaudessa, yleisimmin verkossa pandemiasta johtuen

• Teemat valittiin osallistujien tarpeiden mukaan ja ne käsittelivät arjessa esiin tulleita (haastavia) 
tilanteita, työkäytänteitä, hyviä käytäntöjä ja nostivat esiin tärkeää hiljaista tietoa

• Laadulliset tutkimustulokset perustuvat pilottiryhmien litteroituihin haastatteluihin (82 sivua), 
menetelmänä oli sisällönanalyysi tutkijatriangulaationa toteutettu
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Alustavia tutkimustuloksia
• Intrapersoonallinen johtamisosaaminen

• Tuki ammatilliseen kasvuun mm. ammatillinen osaaminen, 
reflektointi, minä-pystyvyys, motivaatio

• Interpersoonallinen johtamisosaaminen
• Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa, puuttuminen, rohkeus, 

oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu

• Leadership-johtamisosaaminen
• Oppimisen erilaisten muotojen tunnistaminen
• Käytännön ja teorian integrointi, myös päinvastoin; 

työkäytäntöjä uudistava oppiminen

• Management-johtamisosaaminen
• Asioiden suuri määrä ja kuormittavuus suhteessa 

interpersoonalliseen johtamisosaamiseen, hallintataidot

• Strateginen johtamisosaaminen
• Johtamiskulttuurin ymmärtäminen, kollektiivisen johtajuuden 

tunnistaminen ja kehittäminen, yhtenäisten käytäntöjen 
leviäminen

• Dialoginen yhteisöllisyys ja kokemus arvostavan työn 
tekemisestä

• Hiljaisen tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen
• Pysähtyä pohtimaan, ymmärrys esihenkilötehtävästä, 

reflektiopinta kehittymisen arvioinnille
• Kuuntelu, keskustelu, vuorovaikutus koettiin tarpeellisena
• Systemaattinen lähestymistapa: säännöllisyys ja fasilitoitu 

toiminta

• Työhyvinvoinnin lisääntyminen, voimaantuminen
• Työskentelytavan, vermen periaatteiden vaikuttavuus, 

”varaventtiili”, ”henkireikä”
• Osaamisen kehittyminen, varmuutta työkäytäntöihin
• Yhteisöllisyyden lisääntyminen
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