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1.1 Tutkimuksen aihe 

Teemana reserviläisten 

kokemukset johtamisesta 

sodan aikana 

Tutkimuskysymyksiä: 

 “Millaisia 

elementtejä liittyy 

vaikeisiin 

johtamistilanteisiin?

” 

 

SA-kuva  



1.2 Tutkimuksen relevanssi 

 

• Tutkimus tuottaa sotilasorganisaation 

rakenteen sekä joukkojen ja yksilöiden 

johtamisen ja motivaation 

ymmärtämiseen oleellista lisätietoa. 

Tällä uudella tiedolla on käytännön 

merkitystä sotilasorganisaation 

johtamis- ja esimiestoiminnassa. 

• Samoin tutkimus tuottaa näkemystä 

joukkojen taistelukestävyyden 

muodostumiseen ja sen ylläpitoon 

liittyviin mekanismeihin.  
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1.3 Tutkimuksen aineisto 

 
• Aineisto perustuu Suomen 

reserviupseeriliiton 1996 tekemään 

tutkimukseen, jossa kerättiin johtajien 

kokemuksia talvi- ja jatkosodan ajalta. 

Hanketta johti KTM Göran Lindgren.  

• Tutkimuksen kyselylomake julkaistiin neljässä 

sotaveteraanit tavoittaneessa lehdessä, joita 

olivat Reserviläinen, Sotaveteraani, 

Sotainvalidi ja Veteraani.  

• Vastauksia palautui 1610 kappaletta kaikista 

henkilöstöryhmistä: miehistöstä, 

aliupseereista ja upseereista. 
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1.3 Tutkimuksen aineisto 

• Pääosaan kysymyksistä vastattiin Likert-asteikolla, 

mutta mukana oli myös laadullisia kysymyksiä. 

Vastaajilla oli mahdollisuus liittää mukaan kertomus 

jostakin vaaratilanteesta, jossa johtajan 

henkilökohtainen panos oli ratkaiseva joko 

positiivisessa tai negatiivisessa mielessä.  

• Näitä täydentäviä kertomuksia tuli yhteensä 365 

kappaletta, joista 103 (28,2%) miehistöltä, 140 

(38,4%) aliupseereilta ja 122 (33,4%) upseereilta. 

• Suurin osa liitteistä oli tarinoita tai muisteluja, joilla 

ei ollut yhteyttä varsinaiseen tutkimuskysymykseen.  

• Analyysiin valikoitui 43+21 kertomusta. 
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1.4 Tutkimuksen toteutus 

• Tutkimus on metodologisesti 

kvalitatiivista sisällön analyysia, jossa 

kiinnostuksen kohde on aineistoon 

liittyvät sisällölliset merkitykset 

• Luonteeltaan fenomenologista 

(Sanders 1982) 

• Kategorisointi eli luokitusrunko luotiin 

aineistolähtöisesti (Strauss & Corbin 

1990)  

• Heuristinen tulkinta 

• Abduktiivinen päättely 
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1.5 Tutkimusprosessi 

• Tutkimuksen lähtökohta on kysymys “Millaisia elementtejä liittyy sodan 

ajan vaikeisiin johtamistilanteisiin?” 

• Kysymys ei konstruoi ilmiötä, vaan antaa mahdollisuuden aineiston 

laadulliseen tarkasteluun. 

• Tutkimuksen edetessä aineiston luokittelukategoriat täsmentyvät -> esille 

nousee ilmiö (vrt. Merton 1987).  

– Esim: “Vaikean tilanteen johtajuudessa esiintyy kokemuksellisena 

kategoriana mm. ‘johtajan identiteetti” 

• -> vaatii tutkimista, selittämistä 

• Taiten tehty selitys lisää ymmärrystämme tutkittavasta ilmiöstä 

• Tulokset palautetaan johtopäätösten ja keskustelun kautta aikaisempaan 

tietovarantoon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

1.5 Tutkimusprosessi 

Löydös 

Löydös 

Löydös 

Löydös 

AINEISTO 

JATKOKYSYMYKSET: 

 

Miksi esiintyy? 

 

Kuinka muodostuu? 

 

Mistä kertoo? 

SELITYS JA JOHTOPÄÄTÖKSET: 

- Aineistolähtöinen 

- Linkitettynä aik. tietoon 



1.6 Löydöksiä 

Aineiston analyysin perusteella 

vaikeiden tilanteiden johtaminen 

taistelukentällä reserviläisten oman 

kokemuksen mukaan piti sisällään 

erisuuntaisia dimensioita. Näitä olivat: 

(1) Kontekstuaaliset tekijät 

(2) Johtamistoimintaan liittyvät 

tekijät 

(3) Auktoriteettitekijät   

(4) Identiteettitekijät 
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1.6 Löydöksiä 

1) Kontekstuaalisilla tekijöillä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa johtaminen koetaan. Tilanne ja 

konteksti sanelevat reunaehdot johtamiselle ja 

ohjaavat käsitystä siitä millaiseksi tilanne koetaan. 

2) Johtamistoimintaan liittyvillä tekijöillä kuvataan 

johtamisen tekemistä, toimintaa joilla saadaan 

joukko tekemään tai tilanteita joissa ei tehty 

mitään.  

3) Auktoriteettitekijät ovat asioita, jotka liitettiin 

kurinalaisuuden ja esimiehen auktoriteetin 

säilyttämiseen (käskystä kieltäytymisiä, purnausta, 

viivyttelyä) 

4) Identiteettitekijät liittyvät johtajan oman itseensä 

pohdiskeluun johtajan asemasta ja eettisistä 

perusteita johtamistoiminnalle 
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1.7 Pars pro toto? 

Konteksti 

identiteetti 

Johtamis-  

toiminta 

Auktoriteetti 

AINEISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAATIO -> TULKINTA  

MISTÄ 

OSAT 

KERTOVAT? 



1.8 Johtopäätöksiä 

• Johtajan näkökulma: Johtaminen vaikeassa tilanteessa on 

  

 TOIMINTAA 

Tilanteessa,  

jonka puitteet  

määrää konteksti 

jota ohjaa johtajan position  

ja roolin määrittely  

suhteessa johtajaan itseensä 

sekä johdettaviin  
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1.9 Leadership-as-Practice? 

JAMES P. SPILLANE, RICHARD HALVERSON & 

JOHN B. DIAMOND (2007) Towards a theory of 

leadership practice: a distributed perspective, Journal of 

Curriculum Studies, 36:1, 3-34 

• Muun muassa Spillane et al. ovat 

esittäneet konseptointeja johtamisen 

liittyvän tilanteeseen ja suhteesen 

alaisiin. 

• Heidän myöhempi teemansa 

distributed/shared leadership eli 

“johtajuutta on kaikkialla” (vrt. “Love is 

in the air”) ei sovellu käytännön 

johtamistutkimuksiin 

• Mutta vuoden 2007 konseptoinnissa on 

järkeä – tämän jälkeen mopo alkoi 

keulia. 


