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Mitä kuuluu  
suomalaiselle 
johtajalle?

Johtamistutkimus 
2020

TULOKSET
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Kyselytutkimus on toteutettu yhteistyössä  
Taloustutkimus Oy:n kanssa 11/2019–1/2020.

Halusimme selvittää, millaisia haasteita jatkuvasti 
muuttuva toimintaympäristö asettaa suomalaiselle 
johtajalle ja päivittäiselle johtamistyölle. 

Kysyimme johtajilta, millaisia vaatimuksia 
menestykseen kohdistuu johtamisen, 
elämänhallinnan, psyykkisten ja fyysisten 
voimavarojen sekä arvojen näkökulmasta.
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Pääkohderyhmänä Suomen 
500 suurimman yrityksen 
johtohenkilöt.

Sähköisen 
kyselytutkimuksen 
lisäksi tehtiin johtajien 
syvähaastatteluja.

Tutkimukseen vastasi  
100 johtajaa. 

Naisia heistä oli 25 %.

93 % vastaajista  
kuuluu johtoryhmään.

62 % vastaajista on 
työskennellyt nykyisessä 
tehtävässään alle 5 vuotta.

17 % 5–10 vuotta 
21 % yli 10 vuotta

56 % kaikista vastaajista 
on toiminut ylimmän johdon 
tehtävissä yli 10 vuotta.

23 % 5–10 vuotta  
21 % alle 5 vuotta

53 % vastaajista 
työskentelee osakeyhtiössä.

30 % pörssiyhtiössä 
9 % perheyrityksessä 
5 % julkisyhteisössä  
2 % säätiössä / yhdistyksessä

Vastaajien ikäjakauma: 

87 % 40–60-vuotiaita 
8 % yli 60-vuotiaita 
5 % 30–40-vuotiaita

Johtamistutkimus 2020
— TUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON MENESTYSTEKIJÖISTÄ
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Johtamisen muutos on jatkuvaa  
– ja kiihtyvää

Johtajalta vaaditaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. 
Tutkimukseemme vastanneista 60 prosenttia kokee johtamisen 
muuttuneen ja muuttuvan tulevinakin vuosina – digitalisaation, 
teknologian ja toimintaympäristön nopean kehittymisen myötä. 

Erinomaiset johtamistaidot eivät enää yksin riitä työssä menestymiseen 
– ja jaksamiseen. Ilman selkeää ja vahvaa arvopohjaa sekä hyviä 
psyykkisiä ja fysiologisia voimavaroja päätöksenteko hämärtyy ja 
menestymisen edellytykset heikkenevät – koko organisaatiossa.

Tutkimukseemme vastasi 100 suomalaista johtajaa liike-elämämme huipulta.  
Kenties Sinäkin? Olemme koonneet tähän raporttiin viisi kiinnostavinta 
tutkimustulosta kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämisen näkökulmasta:

1
Menestymisen perustana 
ovat hyvä johtaminen, 
arvot ja eettisyys.
Success is based on good 
leadership, values and ethics.

2
Puolet johtajista kokee 
jatkuvaa voimakasta 
stressiä.
Half of the leaders experience 
constant intense stress.

3
Joka toinen johtaja 
nipistää palautumisesta 
ja levosta.
Every other leader spares on 
recovery and rest.

4
Liikunnalla on merkittävä 
vaikutus johtajan 
menestykseen. 
Exercise has a significant 
impact on leader’s success.

5
Joka neljäs johtaja 
epäilee jaksamistaan.
Every fourth leader doubts 
his/her ability to cope.
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Menestyksen perustana ovat hyvä vuorovaikutus,  
arvot, eettisyys ja itsensä kehittäminen 

JOHTAMISESSA KOROSTUU YHÄ ENEMMÄN vuorovaikutus, visiojohtaminen, arvot ja eettisyys.  
Myös johtajan persoonan ja empatian merkitys tulevat kasvamaan merkittävästi.

HYVÄ JOHTAMINEN ON SUUNNAN NÄYTTÄMISTÄ JA VUOROVAIKUTUSTA. Ihmisten johtaminen ja 
johtajan inhimillisyys korostuvat johtamisessa nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa 
toimintaympäristössä. Vastaajista 92 prosenttia uskoo vuorovaikutustaitojen merkityksen 
kasvavan johtamisessa entisestään. Hyvä johtaminen edellyttää hyviä viestintätaitoja, kykyä olla 
läsnä sekä valmiutta ja aitoa halua kuunnella ja keskustella asioista avoimesti organisaatiossa. 
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Tutkimukseemme vastanneista 96 prosenttia kertoi arvojen ja eettisyyden ohjaavan 
heidän johtamistaan, valintojaan ja päätöksentekoaan. Lähes kaikki myös kokivat voivansa 
työskennellä omien arvojensa mukaisesti. 

Jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa vahva ja selkeä arvopohja on sekä 
johtajan henkilökohtaisen elämän tasapainon että yrityksen menestyksen kivijalka. Arvot 
auttavat tekemään vaikeita päätöksiä ja seisomaan niiden takana. 

Kuva 1: Mikä johtamisessa tulee korostumaan entistä enemmän
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JOHTAJAT KOKEVAT OMAN JOHTAJUUTENSA JA JOHTORYHMÄNSÄ KOKONAISVALTAISEN KEHITTÄMISEN 
ENSIARVOISEN TÄRKEÄKSI. Lähes jokainen pohtii omaa johtamistapaansa säännöllisesti ja 
haluaa kehittää omaa johtajuuttaan. Huomionarvoista on, että jokainen tutkimukseen 
vastannut kokee, että omaa johtamista tulisi kehittää.

 — 60 % kokee oman johtajuutensa kehittämisen tärkeäksi yhtiön tuloksen  
ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

 — 42 % kokee johtajuuden kehittämisen vaikuttavan suoraan omaan  
tasapainoon ja hyvinvointiin.

 — 79 % on sitä mieltä, että johtamistaitoja tulisi kehittää myös johtoryhmissä. 

 — 68 % toivoisi enemmän arvopohjaista keskustelua johtoryhmiin.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että erilaisia yksittäisiä toimenpiteitä itsensä ja ryhmien 
kehittämiseen on johtajille tarjolla runsaasti. Panostusten vaikuttavuutta on kuitenkin 
vaikea arvioida.

Tavoitteellista, vaikuttavaa ja kokonaisvaltaista valmennusta johtamistaitojen ja  
hyvinvoinnin kehittämiseen on sen sijaan vaikeaa löytää. 
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Puolet johtajista kokee 
jatkuvaa voimakasta stressiä

LÄHES PUOLET JOHTAJISTA (48 %) kertoi kokeneensa jatkuvaa voimakasta stressiä 
viimeisen puolen vuoden aikana ja kuormittuvan työstään (46 %). Yhtä lailla 
johtaminen ja vapaa-ajasta nauttiminen kärsivät kroonisesta kiireestä, työn 
jatkuvista keskeytyksistä, vastuusta ja töiden tekemisestä iltaisin ja viikonloppuisin. 
Vastaajista 40 prosenttia kertoo sosiaalisten suhteidensa kärsivän työn vuoksi.

Puolet johtajista ei koe palautuvansa työstään riittävästi
JATKUVAN STRESSIN ajatellaan kuuluvan toimenkuvaan annettuna tekijänä, johon ei voi itse 
vaikuttaa.

Stressi heijastuu suoraan johtamisen ydintehtäviin
KOLMANNES JOHTAJISTA kokee, että stressi vaikuttaa heidän johtamiskäyttäytymiseensä. 
Se heijastuu väsymyksenä, keskittymiskyvyttömyytenä, kireänä pinnana, huonompana 
muistina ja kärsimättömyytenä johtamisen merkityksellisempiin osa-alueisiin: ihmisten 
johtamiseen, vuorovaikutukseen ja empaattisuuteen.

Myös päätöksenteko tökkii ja suunnittelu on tehottomampaa. Vaikutukset voivat 
olla kohtalokkaat yritykselle sekä johtajalle itselleen – tuloksenteon, menestyksen 
ja terveyden näkökulmasta. Siksi jatkuva voimakas stressi, josta ei palaudu, ei 
todellakaan ole ok!

Tutkimuksemme mukaan johtajat, jotka kokevat voivansa 
päättää omista tekemisistään, kykenevät halutessaan olemaan 
ajattelematta työasioita tai unohtamaan ne vapaa-ajalla 
kokonaan, kokevat vähemmän stressiä ja kuormittumista 
töistä. Heidän palautumisensa on riittävää, ja he kokevat 
olonsa hyväksi ja virkeäksi.
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Joka toinen nipistää 
palautumisesta ja levosta

JOHTAJAN PALAUTUMISTA EI yllättäen nähdä omana tai organisaation menestystekijänä, 
johtamisen menestyksellisyyttä edistävänä sekä omaa hyvinvointia ja jaksamista 
lisäävänä kriittisenä tekijänä. 

TYÖT SEURAAVAT usein vapaaehtoisesti vapaa-ajalle yli 80 prosentilla vastaajista. Yli 
kolmannes johtajista (37 %) ei vaihda koskaan vapaalle eikä rentoudu riittävästi, ja 
jopa 85 prosenttia ajattelee töitä vapaallakin jatkuvasti. Vastaajista vain joka toisella 
palautuminen ja levon määrä ovat riittäviä.

TULOKSET HÄMMENTÄVÄT, sillä 60 prosenttia vastaajista kertoi hallitsevansa omaa 
ajankäyttöään. Mistä sitten johtuu, että johtajat tekevät lähes poikkeuksetta töitä 
myös iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka tietävät töiden jatkuvan tekemisen vapaa-ajalla 
vaikuttavan negatiivisesti lähiympäristöön ja läheisiin ihmissuhteisiin?

Tämän päivän epävarmassa maailmassa selviytymis- ja 
suojauskeinojen vahvistaminen on välttämätöntä johtajan 
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Menestyksekkään johtamisen 
ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana ovat mielen 
tasapaino, optimistinen asenne, vahva itsetuntemus ja -säätely – 
omien ajattelu- ja toimintamallien, käyttäytymisen ja tunteiden 
tuntemisen lisäksi.

80 %
johtajista sanoi 
hoitavansa työasioita 
vapaaehtoisesti 
työajan ulkopuolella.

60 %
vastaajista kertoi 
hallitsevansa omaa 
ajankäyttöään.
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Onko oma vapautesi todellisuudessa illuusio?

Mikset anna aivoillesi aikaa levätä, vaikka tiedät sen lisäävän  
vireyttäsi, luovuuttasi, keskittymiskykyäsi ja tekemisesi tuloksekkuutta?

Onko sinun oikeasti välttämätöntä olla koko ajan  
tietoinen ja ajan tasalla kaikesta, mitä tapahtuu?

Mihin jatkuva online-elämä johtaa? Miten se vaikuttaa terveyteesi, työkykyysi,  
jaksamiseesi – ja siten elämääsi, johtamiseesi ja yrityksen menestykseen?

Voisitko olla parempi ja menestyvämpi johtaja, jos tekisit töitä toisin  
ja antaisit myös enemmän aikaa levolle, palautumiselle ja aivoillesi?

Haluammekin kysyä Sinulta:

8



9

Liikunnalla on merkittävä  
vaikutus menestykseen 

TUTKIMUKSEMME VAHVISTAA sen, että mitä useammin johtaja harrastaa reipasta liikuntaa, 
sitä vähemmän hän kokee stressiä ja kuormitusta – ja sitä paremmin hän voi ja palautuu 
työstään.  

Keskimäärin johtajat liikkuvat vähintään kolme kertaa viikossa. Vain 3 prosenttia ei liiku 
juuri koskaan. 

Hyvä fyysinen peruskunto edistää palautumista ja lisää hyvinvointia jatkuvasti 
muuttuvassa, kiireisessä ja hyperverkottuneessa maailmassa. Henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin laiminlyöminen vaikuttaa tutkitusti johtajan oman terveyden lisäksi myös 
henkilöstön terveyteen, työmotivaatioon ja sitoutumisen asteeseen sekä yrityksen 
tuloksentekokykyyn.

Hyvä ja tuloksellinen johtaminen edellyttää erinomaisten 
johtamistaitojen lisäksi hyvää fyysistä toimintakykyä, vahvoja 
psyykkisiä voimavaroja sekä kestävän arvopohjan. Kun mielen 
ja kehon kuormitus, lepo ja palautuminen, ravinto ja fyysinen 
harjoittelu ovat tasapainossa johtajan päivittäisessä arjessa, 
sitä paremmat menestymisen edellytykset hänellä on johtajan 
roolissa ja liiketoiminnassa.
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Joka neljäs johtaja  
epäilee jaksamistaan

Myös johtajien hyvinvoinnin kehittämiseen on panostettava
Monet kertovat myös, että henkilökohtaisesta hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista 
keskusteleminen on harvinaista toimitusjohtajan kanssa tai johtoryhmissä. Aiheesta 
keskusteleminen koetaan kuitenkin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Lähes puolet 
tutkimukseemme vastanneista on sitä mieltä, että johtoryhmässä tulisi keskittyä myös 
psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen kehittämiseen. 

Vastaajista noin 68 prosenttia näkee, että omassa johtoryhmässä tulisi käydä 
enemmän arvopohjaista toimintatapakeskustelua. Vielä useammat toivovat 
panostuksia johtamistoimintojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Vaikka tutkimukseemme osallistuneista johtajista 70 prosenttia 
kertoo voivansa hyvin tällä hetkellä, joka seitsemäs ei jaksa 
nykytahdilla vuotta pidempään. Neljännes vastanneista epäilee 
omaa jaksamistaan.
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Kuva 2: Missä määrin johtoryhmässänne on tarpeita kehittää seuraavia teemoja?

■ 7 Erittäin paljon ■ 6 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 Ei lainkaan ■ En osaa sanoa / ei kehittämistarpeita
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EVOLV on kokonaisvaltaisen johtamisen 
kehittämisen erityisasiantuntija

EVOLV LEADERSHIP DIAMOND® KESKITTYY NELJÄÄN MENESTYKSEN KULMAKIVEEN.  
Menetelmämme on ensimmäinen johtamisen kehittämisen ohjelma, jossa keskitytään 
kokonaisvaltaisesti johtamistaitojen sekä fysiologisten ja psyykkisten voimavarojen 
vahvistamiseen sekä johtajan että yhteisön arvojen ja tavoitteiden pohjalta.

Missiomme on auttaa johtajia menestymään liike-elämässä ja elämään kaikin tavoin 
merkityksellistä elämää.

Johtajat, joilla on vahvojen johtamistaitojen lisäksi elämä 
kokonaisvaltaisesti tasapainossa ja jotka kokevat elävänsä kaikin 
tavoin merkityksellistä elämää, menestyvät vaativassa työssään ja 
liike-elämässä parhaiten.

EVOLV YHDISTÄÄ JOHTAMISEN JA HYVINVOINNIN ERIKOISOSAAMISEN kokonaisvaltaiseen 
ja henkilökohtaiseen palveluun tämän päivän johtajille. Tarjoamme asiakkaillemme 
yksilöllisiä johtamisen kehittämisen ratkaisuja, jotka johtavat pysyvään positiiviseen 
muutokseen ja menestykseen.



Sinä luot suomalaista 
johtamiskulttuuria. 

Me voimme auttaa sinua  
ja yritystäsi menestymään. 

EVOLV OY

Metallimiehenkuja 10 
02150 Espoo 

contact@evolv.fi

www.evolv.fi


