


Positiivinen johtaminen 

• Miksi johtaa positiivisesti?

• Mitä positiivinen johtaminen on?

• Miten johtaa positiivisesti – positiivisen organisaation PRIDE-
teoria

• Miten kehittää positiivista johtamista ja kehittyä positiivisena 
johtajana? 
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Innostunut henkilöstö… 

panostaa työhönsä ja tekee enemmän kuin 
välttämättömän

tekee yhteistyötä ja ylläpitää myönteistä 
vuorovaikutusta

kokee myönteisiä tunteita

toimii opiskelijalähtöisesti / asiakaslähtöisesti

luo myönteistä ilmapiiriä

toimii muutoksen moottorina 

kehittää omaa työtään ja omaa osaamistaan

voi hyvin ja on energinen - myös vapaa-ajalla

tukee oppilaiden oppimista ja hyvinvointia,  
kiinnostumista, motivaatiota ja suoriutumista 

tekee laadukasta ja tuoksellista työtä!
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Oppimisen ja elinvoimaisuuden

(vitality) samanaikainen kokeminen

Kukoistaminen (thriving)
Spreitzer ym. 2005

Optimaalinen hyvinvointi ja 

toimintakyky

Kukoistaminen (flourish)
mm. Huppert & So, 2013

Hyvä elämä

Eudaimonia
Aristoteles

Myönteinen ja aktiivinen 

orientaatio työhön 

Innostus
Wenström, 2020

Wenström & Kuortti, 2022

Tarmokkuus, 

omistautuminen ja 

uppoutuminen

Työn imu (work engagement)
Hakanen ym. 2006; www.ttl.fi/tyonimu
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Koko oppilaitosyhteisön 

hyvinvointi ja oppiminen 

Pedagoginen hyvinvointi 
Lappalainen ym., 2008

ks. Wenström, 2019

https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-7617-9/
http://www.ttl.fi/tyonimu
http://www.oamk.fi/epooki/2019/positiivisella-johtamisella-pedagogista-hyvinvointia/


Innostusta ja työn imua 
on mahdollista edistää 

positiivisen johtamisen ja 
organisoinnin keinoin 

(Wenström, 2020; Decuypere & Schaufeli, 2020; 2021)



Positiivisen johtamisen määritelmiä

• autenttinen

• transformationaalinen

• eettinen 

• henkinen

• palveleva johtaminen

(A) Johtamissateenvarjo eli joukko johtamisen positiivisia muotoja (Blanch ym. 2016)

• Cameron (2013): neljä positiivisen johtamisen strategiaa

• Youssef & Luthans (2012): positive global leadership

• Kelloway ym. (2013): positiivinen johtamiskäyttäytyminen 

• Cheung (2014): dynaaminen johtajuus, positiivinen organisaatioindeksi

• Syväjärvi & Vakkala (2012): johtamisen psykologian osa-alue; vuorovaikutuksessa 
tapahtuvaa ihmistyötä

• Wenström (2020)

(B) Positiivisen psykologian soveltamista johtamiseen  

© Sanna Wenström 2021



Positiivinen 
johtaminen on 

käden ja 
sydämen 

yhteistyötä

Sanna Wenström



Positiivinen johtaminen (Wenström, 2020)

• Tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, 
arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja 
olla vuorovaikutuksessa (reflektio).

• Haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja 
ammatilliseen kasvuun

Ajattelu

• Soveltaa tietoisesti positiivisen psykologian/organisaation 
tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä 
johtamisessa ja organisoinnissa

• Ymmärtää näiden mallien, työkalujen jne. teoreettisen 
perustan ja vaikutusmekanismit 

Toiminta

© Sanna Wenström

Vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, humanistista johtamista, joka 
toteutuu ajattelun ja toiminnan tasolla, ”käden ja sydämen yhteistyönä”.  

Positiivinen johtaja:



Miksi positiivinen johtaminen sopii 
pedagogisiin organisaatioihin?

Wenström, 2020, s. 37-41

• Perustuu humanistiselle ihmiskäsitykselle ja arvomaailmalle
• Kasvatus- ja sivistysajattelun perusta

• Pedagogisen johtamisen lähtökohta (Juuti, 2007)   

• Edistää hyvinvointia ja oppimista 
• Pedagogisen hyvinvoinnin johtaminen (Wenström, 2019)

• Tukee muutoksessa toimimista ja resilienssiä
• Muutoksen johtaminen, muutoksessa johtaminen 
• Positiivinen johtaminen on muutosjohtamista 

• Tukee positiivisen kasvatuksen/pedagogiikan toteutumista 

http://www.oamk.fi/epooki/2019/positiivisella-johtamisella-pedagogista-hyvinvointia/
https://www.linkedin.com/pulse/positiivinen-johtaminen-muutosjohtamista-sanna-wenstr%C3%B6m/?published=t


Miten johtaa 
positiivisesti?



Positiivisen 
organisaation 
osatekijät 

PRIDE-teoria
Cheung 2014; 
Wenström 2020

P = Positive practices

• Myönteiset käytänteet

R = Relationship enhancement

• Vuorovaikutus ja yhteistyö

I = Individual attributes

• Vahvuudet

D = Dynamic leadership 

• Positiivinen johtajuus (/opettajuus)

E = Emotional wellbeing 

• Myönteiset tunteet ja ilmapiiri  

© Sanna Wenström



Myönteiset 
tunteet ja 
ilmapiiri
E = Emotional well-being



Ilmapiirin merkitys organisaatioissa 

• Työilmapiiri selittää organisaation tuloksesta 20-30 %  (Goleman ym., 2002)

• Asiakaspalvelijan myönteinen tunnetila oli yhteydessä asiakkaiden kokemaan 

palvelun laatuun pankissa (Pugh, 2001) ja kahvilassa (Barger & Grandey, 2006) 

• Kenkämyyjän myönteinen tunnetila ja myönteinen vuorovaikutus olivat yhteydessä 

asiakasuskollisuuteen (Tsai & Huang, 2002)

• Asiakaspalvelussa 1 % parempi ilmapiiri lisäsi myyntiä 2 % (Schneider ym., 2005)

• Huono työilmapiiri sairaalan sydäntautiosastolla lisäsi potilaiden kuolleisuutta 

nelinkertaisesti (Bergman ym. 1992) 

• Rakennusalalla huipputason tuloksiin päästiin esimiehen huipputason 

tunneosaamisella (Aura ym., 2015)

• Laivanrakennusteollisuudessa asiakasvastuupäälliköiden kokemukset 

työilmapiiristä olivat yhteydessä asiakkaan kokemaan palvelun laatuun (Fisher, 

2012)
© Sanna Wenström 



Myönteiset tunteet

• Laajentavat ajattelua ja huomiokykyä

• Lisäävät luovuutta ja ongelmanratkaisua

• Vahvistavat voimavaroja (resilienssi)

• Suojaavat stressin haitallisilta vaikutuksilta

• Vahvistuvat, kumuloituvat

• Tunteet tarttuvat ja leviävät työyhteisössä (esim. Owens et 
al., 2016) erityisesti “ylhäältä alaspäin” (Tee, 2015) 

• Yksilölliset erot vaikuttavat myönteisten tunteiden kokemiseen 

• Myönteisiä tunteita voi edistää vain kohtaamalla kaikenlaisia 
tunteita 

• Positiivinen johtaminen ei ole ”päälle liimattua” tai 
”pakonomaista positiivisuutta” vaan autenttisuutta 

• Tunteiden johtaminen 

• kolme tasoa ja kaksi suuntaa © Sanna Wenström



Vuorovaikutus ja 
yhteistyö
R = Relationship enhancement



Vuorovaikutus, yhteistyö ja työpaikan 
myönteiset ihmissuhteet edistävät… 

• Myönteistä ilmapiiriä 

• Oppimista, henkilökohtaista ja ammatillista kasvua

• Hyvinvointia, innostusta, motivaatiota 

• Työhön sitoutumista 

• Muutoksista ja työn haasteista selviytymistä

• Innostusta uuden kokeilemiseen 

• Työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta, koordinaatiota 

• Asiakastyytyväisyyttä  

• Oppilaitoksissa opiskelijoiden suoriutumista 

Lue lisää: Mitä väliä vuorovakutuksella

© Sanna Wenström

https://www.linkedin.com/pulse/mit%C3%A4-v%C3%A4li%C3%A4-vuorovaikutuksella-sanna-wenstr%C3%B6m/


Positiivinen johtaminen on 
vuorovaikutusta

• Keskeistä aito kohtaaminen, arvostus, läsnäolo ja 
kuunteleminen 

• Esa Lehtinen: Kuunteleminen, johtajan salainen ase

• Vuorovaikutuksen johtaminen 
• Vuorovaikutusta tukevat käytänteet
• Vapaamuotoisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen 
• Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön 

johtaminen 
• Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen 

Lue lisää: Vuorovaikutus, ja mikä siinä on niin vaikeaa

© Sanna Wenström

http://esalehtinen.blogijanne.fi/2021/02/08/onko-taito-kuunnella-hyvan-johtajan-salainen-ase/
https://luontaisettaipumukset.fi/2016/09/06/vuorovaikutus-ja-mika-siina-on-niin-vaikeaa/


Vahvuudet
I = Individual attributes 



Vahvuuksien hyödyntäminen on 
yhteydessä… 

• Itsetuntoon, myönteiseen minäkäsitykseen 

• Positiiviseen psykologiseen pääomaan (optimismi, toiveikuus, resilienssi, minäpystyvyys) 

• Hyvään elämään, onnellisuuteen

• Terveyteen, hyvinvointiin eri elämänalueilla 

• Myönteisiin sosiaalisiin suhteisiin 

• Innostumiseen, työn imuun ja työssä kukoistamiseen 

• Koulumotivaatioon ja opintoihin sitoutumiseen 

• Merkityksellisyyden kokemiseen 

• Parempaan suoriutumiseen opinnoissa ja työssä 

• Positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin 

• Vähäisempään työstressiin, vähäisempiin sairauspoissaoloihin

• Organisaatioissa laatuun, tuloksellisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen 

Lue lisää: Vahvuuksien voima työelämässä© Sanna Wenström

https://www.linkedin.com/pulse/vahvuuksien-voima-ty%25C3%25B6el%25C3%25A4m%25C3%25A4ss%25C3%25A4-sanna-wenstr%25C3%25B6m/


Vahvuuksien merkitys positiivisessa 
johtamisessa 

© Sanna Wenström

Omat vahvuuteni 
positiivisena johtajana 
– itsensä johtaminen

positiivisena johtajana 
kehittyminen 

Henkilöstön 
vahvuuksien 

tunnistaminen ja 
hyödyntäminen,

Vahvuudet 
positiivisen 

organisaation 
rakennusaineksina 

Lue lisää: Positiivisena 

johtajana kehittyminen 

Lue lisää: Positiivisen 

johtajan hyveet ja 

luonteenvahvuudet 
(Wenström, 2020, luku 9) 

Laaja vahvuusnäkemys 
(Wenström, 2020, luku 5; 

Wenström, 2022) 

https://www.linkedin.com/pulse/positiivisena-johtajana-kehittyminen-sanna-wenstr%C3%B6m/?published=t


Laaja vahvuusnäkemys

Luonteenvahvuudet

• Ydinvahvuudet heijastavat 
identiteettiämme ja arvojamme

• Kehitettäviä (hyvän luonteen 
kehittäminen)

Kyvykkyydet (talents)

• Synnynnäisiä, vahvasti perinnöllisiä

• Melko pysyviä läpi elämänkaaren

• Tilannekohtaiset vahvuudet 

Osaaminen ja taidot (skills)

• Opittavia ja kehitettäviä 

Kiinnostukset 

• Suuntaavat vahvuuksien käyttöä

• Motivoivat

Resurssit

• Ainoa vahvuuksien laji, joka voi olla 
myös ulkoinen 

• Mahdollistavat vahvuuksien käyttöä ja 
valintoja 

Arvot

• Luovat merkityksellisyyttä

• Ohjaavat valintoja 

www.ps-kustannus.fi/7116

© Sanna Wenström
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💡 Vahvuuksien voima työelämässä –
webinaari torstai 12.5.2022 klo 15-16

• Miksi vahvuudet ovat tärkeitä työelämässä?

• Miksi vahvuuksia voi olla hankala tunnista?

• Miten vahvuuksia voi tunnistaa laaja-alaisesti?

• Mitä tarkoittaa laaja vahvuusnäkemys?

• Mitä ovat vahvuuksien kuusi lajia? 

• Miten laajaa vahvuusnäkemystä voi hyödyntää ja soveltaa 
positiivisessa johtamisessa ja organisoinnissa? 

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/event/1294

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/event/1294


Myönteiset 
käytänteet 
P = Positive practices



Myönteiset käytänteet

Arkityön tai strategian tasolla toteutuvia käytäntöjä, 
toimintatapoja, rutiineja, rakenteita tai prosesseja, jotka 
edistävät muita positiivisen organisaation osa-alueita:

✓ R = Myönteisiä ihmissuhteita,    
vuorovaikutusta ja yhteistyötä

✓ I = Vahvuuksien hyödyntämistä

✓ D = Positiivista johtajuutta (➔ ihmiskäsitys!)

✓ E = Myönteisiä tunteita ja ilmapiiriä

© Sanna Wenström



Myönteiset käytänteet organisaation 
voimavarana

• Systemaattinen myönteisten käytänteiden 
tunnistaminen, jakaminen ja kehittäminen 
vahvistaa myönteistä kehää

• Auttaa huomaamaan hyvät ja toimivat asiat

• Myönteinen ja ratkaisukeskeinen lähesty-
mistapa kehittämisen kohteisiin 

• Valmiita, kaikille sopivia käytänteitä ei ole
• Esimerkit ja ideat; tutkimusperustaisuus

• Kokemusten jakaminen, toisilta oppiminen

© Sanna Wenström



Miten positiivista 
johtamista voi 
kehittää? 



Positiivisen johtamisen silmälasit ja sateenvarjo

https://www.linkedin.com/pulse/positiivisen-johtamisen-silm%25C3%25A4lasit-ja-sateenvarjo-sanna-wenstr%25C3%25B6m/?trackingId=RiobZVOCQLeBWnLNc2wZdA%3D%3D


Positiivisen organisaation kehittäminen 

Positiivinen 
johtajuus 
(ajattelun 

taso)

Positiivinen 
johtaminen 
(toiminnan 

taso)

Oma ajattelu 
ja toiminta, 

itsetuntemus, 
itsensä 

johtaminen 

Työyhteisön 
toiminta, 
yhteistyö, 

vuorovaikutus

Johtaminen

YhteisöYksilö

Henkilöstö

© Sanna Wenström



Positiivisena johtajana kehittyminen 
https://www.linkedin.com/pulse/positiivisena-johtajana-kehittyminen-sanna-wenstr%C3%B6m/?published=t

© Sanna Wenström & Lea Veivo 

Positiivinen johtaja 6xT Mitä? Miten?

Tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, 

asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä 

omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa. 

Tunnista 

vahvuudet

Omien laaja-alaisten vahvuuksien 

tunnistaminen: Luonteenvahvuudet, luontainen 

kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, 

arvot, resurssit

Tunnusta 

kehittämise

n kohteet

Vahvuuksista nousevien kehittämiskohteiden 

tunnustaminen. 

Haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu 

henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun 
Tutki ja 

reflektoi

Itsereflektio ja reflektio muiden kanssa. Oman 

vuorovaikutustyylin ja omien tunteiden 

kokemisen tarkastelu

Etsi Tukea D-ryhmä, työnohjaus, VERME, PoJo-verkosto 

jne.

Soveltaa tietoisesti positiivisen psykologian/ 

organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon 

pohjautuvia menetelmiä johtamisessa ja 

organisoinnissa

Ymmärtää näiden mallien, työkalujen jne. 

teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit 

Perehdy 

Teoriaan 

Valmennukset, luennot, verkkomateriaali, 

kirjallisuus

Toimi ja 

kokeile 

Käytäntöön vieminen omassa ja organisaation 

toiminnassa

https://www.linkedin.com/pulse/positiivisena-johtajana-kehittyminen-sanna-wenstr%C3%B6m/?published=t


PoJo-hankkeessa toteutettua
Johdon ja esihenkilöiden valmennukset

Työyhteisö- ja tiimivalmennukset 

D-ryhmät (positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus)

Positiivinen organisaatioindeksi -henkilöstökysely + työn imun 
mittaus 

Positiivisen johtamisen ja positiivisen työyhteisön laadulliset 
itsearvioinnit

6xT – Positiivisena johtajana kehittyminen -itsearviointi 

1.5.2022 Sanna Wenström 31

www.oamk.fi/pojo

http://www.oamk.fi/pojo


Positiivisen johtamisen verkosto 
(Facebook-ryhmä)
👉 OPPAAT 
👉 TAPAHTUMAT 

Positiivisen johtamisen koulutuskalenteri 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fw%2Fs!AoXEsl7thKzIiEw7KlNoiwVWHE4V%3Fe%3DfelhnF%26fbclid%3DIwAR0VTdJICn0KdmtxL9PxgcfU90-C_DG-Dz0Dhy1-8uuupnWBhiaxIHRYLmg&h=AT1SRVNfTd9L4y51anJhJxWCP2E0zS0t4HuU5hFi5adQZ5SFXzsl_xDjjxuAq6lv1hx3R1S3Z8wKJ0dMNEW_p4wC_SzPt9mEu8WmPrHCvdEO4wjGTUzAwKjZ-SF-jVz-LXviQcmLAcV33EKo7w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0VSTHMUsTxKwVMPl6Fju9F72AYM8HIBq56qvMcLVaLtStG8NnUXLs93qn_NZMwlLqKqPSml9LN909Svw3rFYdpk2Heo163RtdrtIBbwrPCGY-_8P3JF6j2OFPYPSX9tJv0QAAncm9OY4P9jRrt10_fpxb6cM-bZfy2cIYGEBAYcJie6I3SQMLh5EbuJvwMtHIP38Mtsw2Lf6Cp4g
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