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Taustaa

Valmentava johtaminen on kerännyt kiinnostusta

organisaatioissa.

“…command-and-control leadership is no longer viable. As a result, many firms are

moving toward a coaching model…”  (Ibarra et al., 2019)

transformational leader of 21st need to change the way they communicate to 

employees and help employees become creators of added value in a company. 
(Mamula, et al., 2015)

“The process of coaching offers a fresh perspective for understanding and affecting 

organizational processes and individual behavior.” (Giglio et al., 1998)



Taustaa

Valmentava johtaminen on vaikea määritellä ja voidaan

kuvailla monin eri tavoin.

“Coaching-style leadership can be approached from several point of views.”
(Kunos & István, 2018)

Coaching leadership as well as any other leadership style can have many 

possible interpretations (Bachkirova, et al., 2016)



Taustaa

Valmentava johtaminen on vaikea määritellä ja sen

implementointi organisaatioihin on haastavaa

Ellinger \& Ellinger (2020) point out in their study on managerial coaching, 

that even as management scholars have developed  managers and leaders 

to such roles as instructing, training, coaching and mentoring, there has 

been challenges associated with some of these interventions, and the 

problem has seemed to be the lack of detail with regard to the discrete 

behaviours such roles have. 



Taustaa

Valmentava johtaminen on vaikea määritellä erilaisten

organisaatiokulttuurien takia

Managers sometimes feel that what is needed from them doesn't align with 

the coaching leadership values (Hunt \& Weintraub, 2002).

the understanding of such influences regarding coaching leadership is 

viewed as limited, even though the impact of such influencers to 

organizations has been recognized (Ellinger, et al., 2010)



Tavoite

• Tehdä kirjallisuus katsaus valmentavan johtamisen piirteistä sen

perusteella miten valmentava johtaminen on määritelty erilaisissa

tutkimuksissa.

• Analysoidaan käytettyä kirjallisuutta löytääksemme piirteitä, jotka

ovat oleennaisia suurimmassa osassa kirjallisuutta.

= Rakentaa yleistajuinen malli valmentavan johtamisen piirteistä, 

jotka ovat laajamittaisesti tunnistettavissa
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Menetelmät

• Kirjallisuuskatsaus määritelmistä ja piirteistä esitetään

aikajärjestyksessä mahdollisten trendien sekä

toistuvuuden tunnistamiseksi. (Pääasiallinen hakukone Google Scholar)

• Määritelmät perustuvat ainoastaan tilanteeseen, jossa

esimies on valmentaja ja alainen valmennettava. 

• Tulokset tunnistetuista piirteistä perustuvat siihen, kuinka

usein ne on mainittu kirjallisuudessa, sekä kuinka hyvin ne 

sopivat yleisiin oletuksiin valmentavasta johtamisesta.



Tulokset

• Huomattavin trendi kirjallisuudessa oli oletus

valmentavan johtamisen implementoinnista oppimis-

organisaatioissa (Learning Organizations)

-> Tämän perusteella tunnistetut piirteet luokiteltiin

oppimis-organisaatioin määritelmän (Senge, 1990) 

mukaisesti neljään kategoriaan



Tulokset



Tulokset

• Tämän lisäksi moneen piirteeseen yhdistyi

vuoropuhelun ja palaute orientaation tärkeys

valmentavassa johtamisessa

• Näiden kahden tunnusomaisen piirteen nähtiin

tähtäävän useasti mainittuun ihmissuhteiden

kehittämisen taitoon, joka on ylempänä määritelmänä

tärkeä osa valmentavaa johtamista



Johtopäätökset

• Valmentava johtamisen määritelmät ovat edelleen yleismalkaisia, 

vaikkakin selkeitä piirteitä voidaan tunnistaa 30 vuoden tutkimuksen

osalta. 

– Ihmiskeskeisyys: vuoropuhelu ja yksilötavoitteiden tukeminen

• Oppimis-organisaatioissa valmentava johtaminen on määritelty

hyvin ja sille on saatu myös tarkempia piirteitä, mutta sen

kokonaisvaltainen toteutus ja ymmärrys organisaatioissa on 

puutteellista

• Johtamisen tutkimuksen laajakenttä haastaa valmentavaa

johtamista, ja määritelmien ideologian tutkiminen ja niiden

yleishyödyllisyys voisi viedä tunnistettuja ongelmia eteenpäin
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