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Ilman johtamista ei synny tuloksia. ja tuloksia edellytetään kaikilta 
organisaatioilta. Organisaatioiden ihmiset tekevät nämä tulokset, ja 
tarkkaan ottaen vain ihmisiä voikin johtaa. jatkuvat muutokset ja pa-
himmassa tapauksessa kriisit edellyttävät johtajilta yhä enemmän 
osaamista, jotta he voisivat luotsata vastuulleen uskotut ihmiset koh-
ti selviä vesiä. johtajien on kyettävä johtamaan organisaatioitaan eli 
käytännössä ihmisiä hyviin suorituksiin myös tilanteissa, joissa talou-
delliset, materiaaliset ja inhimilliset arvot, jopa ihmisten terveys ja 
henki ovat uhattuina.

Suomen Reserviupseeriliitto ry on jo vuosien ajan kokenut, että 
”aateluus velvoittaa” ja halunnut vastata näihin haasteisiin kehittä-
en ihmispainotteista johtamisen koulutusta. Tämä koulutus on tapah-
tunut yhteisellä sopimuksella pääasiassa Maanpuolustuskoulutus ry:
n,  nykyisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen uudistaessa johtamiskoulutustaan ja 
kehittäessään sitä nousujohteiseksi järjestelmäksi on osoittautunut 
tarpeelliseksi tuottaa koulutuksen perustasolle sopivaa itseopiskelu-
materiaalia. Tähän tarkoitukseen Suomen Reserviupseeriliitto on pyy-
tänyt minua kirjoittamaan tämän kirjan. 

kirjan sisältö edellyttää opiskelijalta paneutumista ja omaa ajatte-
lua. Tavoitteena ei ole ollut tuottaa ”rautalankamalleja” siitä, kuinka 
ihmisiä johdetaan, koska sellaisia ei välttämättä ole olemassakaan. 
Se olisi liiallista johtamisen yksinkertaistamista ja voisi tuskin käy-
tännössä toimia. Tämän itseopiskeluaineiston, kurssilaisille annetta-
vien yksilö- ja ryhmätehtävien, luentojen ja harjoitusten yhdistämi-
sellä voidaan luoda koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset 
oivalluksille ja havainnoille, joita opiskelijat kykenevät soveltamaan 
käytäntöön. koska tämä kirja ei mitenkään voi olla täysin kattava esi-
tys johtamisesta ja johtajuudesta, sen lopussa on lisätietoa janoaville 
tavanomaisen lähdeluettelon sijasta luettelo suositeltavasta syventä-
västä kirjallisuudesta.

Toivomme, että Sinä,  tämän kirjan arvoisa lukija, suhtaudut henki-
lökohtaiseen kehittymiseesi johtajana suunnitelmallisesti ja tulosha-
kuisesti. Ehdotammekin, että ennen aloittamista kirjoitat henkilökoh-
taisen kehittämissuunnitelmansa rungoksi seuraavat kysymykset: 

Lukijalle
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•   Mitkä ovat vahvuuteni ihmisten johtajana?
•   Mitkä asiat kaipaavat kohentamista?
• Mitä aion tehdä vahvuuksieni varmistamiseksi ja vahvis-

tamiseksi?
• Miten vahvistan itseäni niillä alueilla, joilla tietoni ja taito-

ni sekä mahdollisesti myös motivaationi ja asenteeni joh-
tajana kaipaavat kohentamista?

• Mihin mennessä ja millä aikataululla toteutan kehittämis-
toimeni?

• Millaista tukea mahdollisesti tarvitsen itseni kehittämi-
sessä?

Toivottavasti kirjan sisältöön perehtyminen auttaa vastausten löy-
tämiseen. antoisia luku- ja pohdiskeluhetkiä!

Espoon Laurinlahdessa huhtikuun 27. päivänä 2008
Göran Lindgren
kTM, ylil res
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1
JohtaJuuDen Luonne Ja 

eDeLLYtYKset

1.1  Virallinen johtajuus 

• johtajan ja hänen vastuullaan 
olevan organisaatioyksikön 
tehtävä ja yksiköltä eri aikavä-
leillä edellytettävät tulokset

• johtajalle uskotut ihmisre-
surssit, johdettavat yksilöt, 
ryhmä tai joukko

• johtajan käyttöön uskotut 
muut, lähinnä aineelliset voi-
mavarat

• Tilanne
• Se suurempi kokonaisuus, jo-

hon johdettava organisaatio-
yksikkö kuuluu ja sen tehtävä; 
nämä mieluiten ainakin kaksi 
organisaatiotasoa ylöspäin

• johtajan oma, henkilökohtai-
nen esimies ja hänen vara-
miehensä sekä se, miten yh-
teydenpito nimitetyn johtajan 
ja hänen esimiehensä välillä 
tapahtuu 

• Samalla organisaatiotasolla 
olevat muut yksiköt ja niiden 
tehtävät

• johtajan vastuu, toimivalta ja 
omat henkilökohtaiset tehtä-
vät

mitä johtajuus on? 

Nykysuomen sanakirjan mukaan joh-
tajuudella tarkoitetaan johtajan ase-
maa, johtajana oloa. kyseessä on siis 
toisaalta asema eli status ja toisaalta 
toimiminen johtajan roolissa, johtajuu-
den ”käyttäminen”, sen harjoittami-
nen.

Virallisella johtajuudella tarkoite-
taan organisaation antamaa tehtävää 
toimia organisaation jonkin tietyn yk-
sikön johtajana ja sen henkilöstön esi-
miehenä joko toistaiseksi tai määrä-
ajan. käsite merkitsee myös sitä, että 
on olemassa myös muulla tavoin syn-
tyvää ja toimivaa johtajuutta, joka on 
luonteeltaan epävirallista.

Virallisessa johtajuudessa kyse on 
delegoinnista: ylempi johtaja antaa 
alemmalle tarkoin rajatun osan omas-
ta johtajuudestaan mutta säilyttää 
ylöspäin täyden vastuun kokonaisuu-
desta.   

johtajuuteen ja johtamistehtävään 
liittyy selkeysvaatimus, jonka keskei-
simpiä elementtejä ovat ainakin seu-
raavat:
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miten johtajuus syntyy? 

Tehtävänannon muodollisuus, yksi-
tyiskohtaisuus, dokumentointi ja esi-
miehen antama opastus tehtävään 
ovat tekijöitä, jotka vaihtelevat suu-
resti riippuen kulloisestakin johtamis-
tilanteesta. 

Perusteet, joilla virallinen johtaja 
valitaan ja valikoituu tehtäväänsä ja 
asemaansa vaihtelevat organisaatios-
ta, tilanteesta ja valitsijoista riippuen. 
Tärkein lähtökohta on tarve osoittaa 
joku nimetty henkilö harjoittamaan 
johtajuutta organisaation antamalla 
valtuutuksella ja sen puolesta. joh-
dettava yksikkö, sen tehtävä ja me-
nestymisen kannalta tärkeät, johtajan 
henkilöön liittyvät ominaisuudet ovat 
keskeisiä tekijöitä määriteltäessä nii-
tä kriteerejä, joiden perusteella orga-
nisaatio valitsee johtajan.

Edellä on käsitelty virallisen johta-
juuden synnyn ensimmäistä edellytys-
tä eli sitä, että organisaatio valitsee ja 
nimittää henkilön johtajatehtävään. 
Tämän lisäksi virallinen johtajuus 
edellyttää, että asianomainen itse ha-
luaa johtaa ja ottaa tehtävän vastaan. 
kaikissa organisaatioissa ei ole mah-
dollista kieltäytyä annetusta tehtä-
västä, mutta onnistuneen johtajuuden 
edellytyksenä on aina asianomaisen 
oma, aito halu johtaa ja kantaa vastuu. 
Yleensä tämä halu tulee testatuksi jo 
ennen nimitystä aikaisempien tehtä-
vien suorittamisen yhteydessä, jolloin 
kyseinen henkilö on erottunut muus-
ta joukosta tiettyjen, organisaation ar-
vostamien ominaisuuksien ja saavu-
tusten suhteen. 

Viralliseksi johtajaksi valikoitumi-
nen voi myös tapahtua sitä kautta, että 
asianomaiselle on jo aikaisemmin ke-
hittynyt epävirallisen johtajan asema 
siinä joukossa, josta valinta tapahtuu. 

kyseessä on silloin vain epävirallisen 
johtajuuden vahvistaminen virallisek-
si. johtajana onnistumisen perusedel-
lytys on siis aito halu johtaa, käyttää 
valtaa ja kantaa vastuuta. Mutta pelk-
kä halu ei yksin riitä, pitää myös olla 
kykyä eli tietoja, taitoja, osaamista 
ja kyvykkyyttä. Halun ja kyvyn tulee 
myös olla kohtuullisen hyvässä tasa-
painossa keskenään.

johtajuus on myös ansaittava. Se 
on ansaittava kolmelta eri suunnalta, 
ylhäältä eli nimittäjänä toimineelta or-
ganisaatioyksiköltä ja sen edustaja-
na toimivalta omalta esimieheltä, al-
haalta eli johdettavilta sekä mielellään 
samalla tasolla toimivilta kollegoilta. 
johtaja ansaitsee asemansa onnis-
tumalla johtamistehtävässään sekä 
osoittautumalla häneen kohdistetun 
luottamuksen arvoiseksi. Vain tällä 
tavoin hän voi varmistaa johtajuuten-
sa jatkumisen. jatkuvat onnistumiset 
vahvistavat johtajan asemaa ja merkit-
sevät yleensä uusia, entistä vaativam-
pia johtamistehtäviä sekä muita palk-
kioita. Epäonnistumiset puolestaan 
johtavat ainakin pitempään jatkues-
saan johtajuuden menettämiseen, sen 
poisottamiseen. Ratkaisevaa on, että 
johtajalla on kaiken aikaa hänet nimit-
täneen organisaation ja sen edustajan 
eli oman esimiehensä luottamus. 

ei johtajaa eikä johtajuutta ilman 
alaisia

kukaan johtaja ei voi menestyä ilman 
hyvin motivoituneita, osaavia alaisia, 
johdettavia. Hehän viime kädessä tu-
loksen tekevät. jos johtaja nimetään 
johdettavan joukon keskuudesta, hän 
on alaisilleen entuudestaan tuttu ja 
häneen liittyy alaisten selvä, joskus 
hyvinkin voimakas ennakkokäsitys. 
Tätä ennakkokäsitystä samoin kuin 
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ensivaikutelmaa, joka syntyy uuden 
johtajan alkaessa hoitaa tehtäväänsä, 
voi olla hyvin vaikea muuttaa. joka ta-
pauksessa uuden johtajan edesotta-
muksia seurataan tarkoin. Onkin sa-
nottu, että jokaisella uudella johtajalla 
on oma ”etsikkoaikansa”, jonka kulu-
essa hänen on näytettävä, millainen 
hän on johtajana. Etsikkoajan kulues-
sa hänestä muodostuu alaisten mieliin 
kuva, joka on yleensä hyvin pysyvä. 

On tärkeää tiedostaa, että alaiset 
joka tapauksessa muodostavat oman 
kuvansa johtajastaan tuona aikana. 
kuvan kannalta ehkä ratkaisevinta on 
se, miten joukko uuden johtajan johdol-
la onnistuu. On aina hyvä olla menes-
tyvän joukon jäsen ja on aina helppo 
seurata osaavaa ja onnekasta johta-
jaa. Hyvät tulokset merkitsevät usein 
anteeksiantoa johtajan monille muille 
ei-toivotuille ominaisuuksille, piirteil-
le ja teoille. Tämä anteeksianto voi tul-
la sekä organisaatiolta eli esimieheltä 
että alaisilta.

millainen johtaja?

johtajuuden perustaa rakentavat sel-
laiset ominaisuudet kuten aitous, avoi-
muus, rehellisyys, esimerkillisyys, 
ennakoitavuus, johdonmukaisuus, oi-
keudenmukaisuus, tasapuolisuus, rau-
hallisuus, lähestyttävyys, maltti, am-
mattitaito ja inhimillisyys. Nämä ovat 
ominaisuuksia, joita alaiset johtajal-
taan edellyttävät. johtajan odotetaan 
liikkuvan ja näkyvän, puhuvan ja kuun-
televan, johtavan edestä ja ”sakista”. 

kovia, lähes mahdottomia vaati-
muksia! jokaisen johtajan on kuiten-
kin lohdullista tietää, että hänellä on 
lupa johtaa myös omalla persoonalli-
suudellaan, panemalla oman itsensä 
peliin. Hänen on vain otettava vastuu 
lopputuloksesta.

avainasemassa luottamus!

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
johtajan on onnistuakseen nautittava 
joukkonsa luottamusta. Luottamuksen 
täytyy tulla joukon suurelta enemmis-
töltä. Tästä luottamuksesta riippuu 
joukon ja johtajan yhteinen onnistumi-
nen. On myös muistettava, että on aina 
helpompaa vaihtaa johtaja kuin jouk-
ko. kun on kyse riittävän isosta joukos-
ta, se ei enää voi olla ”väärässä”.

Luottamuksen tulee olla molemmin-
puolista. johtajan tulee puolestaan 
luottaa johdettaviinsa, niin yksilöihin 
kuin ryhmiinkin. Hyvä johtaja oivaltaa, 
mitä ihmiselle merkitsee, että häneen 
luotetaan. Luottamus vapauttaa alais-
ten voimavaroja tehtävän suorittami-
seen. Epäluulot sen sijaan kalvavat 
mieliä ja syövät hyvin tehokkaasti mo-
tivaatiota ja heikentävät siten onnistu-
misen edellytyksiä. Luottamus vaatii 
aikaa syntyäkseen, mutta haihtuu het-
kessä, jos toimitaan väärin. Siksi luot-
tamus on johtajan ihmissuhteiden kes-
keinen päämäärä. Vain luottamuksen 
vallitessa joukon tulos voi olla suurem-
pi kuin sen yksittäisten jäsenten tulos-
ten summa. 

Luottamus on myös sitoutumisen 
keskeinen edellytys. Päätöksilleen 
johtajan onkin hyvä hakea alaisiltaan 
eli päätösten toimeenpanijoilta mah-
dollisimman suurta sitoutuneisuuden 
astetta. Vain tehtäväänsä sitoutuneet 
ihmiset kykenevät hyviin suorituksiin 
vaikeissa olosuhteissa.

jokaisen johtajan ja hänen joukkon-
sa on kyettävä toimimaan tulokselli-
sesti myös yhteistoiminnassa samalla 
organisaatiotasolla toimivien muiden 
johtajien ja heidän joukkojensa kans-
sa. Tämä edellyttää, että johtajan kol-
legat hyväksyvät hänet, luottavat hä-
neen ja kunnioittavat häntä. Siten 
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voidaan sanoa, että johtajan on ansait-
tava johtajuutensa myös kollegojen 
silmissä. Siinä pätevät samat periaat-
teet kuin alaistenkin kohdalla. Näiden 

1.2  epävirallinen johtajuus

saatio, ja johtaja sen edustajana, tun-
nistaa ja tunnustaa myös epävirallisen 
organisaation olemassaolon ja miten 
hän siihen reagoi. Hyvin toimivan joh-
tajuuden luonteeseen kuuluu epävi-
rallisen organisaation tunnistaminen, 
tunnustaminen ja sen hyväksikäyttö 
johtamisessa.

Epävirallisen johtajuuden toteutta-
jat, epäviralliset johtajat, ovat joukon 
vaikuttajayksilöitä ja mielipidejohta-
jia. He ovat henkilöitä, joiden reakti-
oita ja käyttäytymistä lähiympäristö 
hyvin huolellisesti havainnoi ja usein 
myös jäljittelee. Tämä virallisen or-
ganisaation tulee havaita voidakseen 
hyödyntää epävirallisen organisaation 
tarjoamia kanavia. Mielipidejohtajien 
kuuleminen ja heidän hyväksymisen-
sä hankkiminen keskeisille hankkeil-
le jo ennakkoon on aina eduksi. Näin 
johtaja voi pyrkiä ennakoimaan joukon 
käyttäytymisen myös epävirallisen or-
ganisaation avulla. 

Tunnistamattomana ja laiminlyöty-
nä epävirallisen organisaation käyt-
täytyminen murentaa virallista joh-
tajuutta. Virallisen johtajan voi olla 
vaikea enää palauttaa itselleen näin 
menettämäänsä johtajuutta. 

lisäksi johtajan on vältettävä olemas-
ta itsekäs, muista piittaamaton ja mui-
den kustannuksella omaa ja oman jou-
kon etua tavoitteleva.

Johtajuudelle on ”tilaus”

johtajuus on asia, joka ei tunne tyhjiö-
tä. johtajuutta on aina ja kaikissa ih-
misryhmissä ja -joukoissa tarjolla ja 
sitä joko annetaan tai otetaan, ts. tyh-
jiö täyttyy aina jollakin aikavälillä ja 
jollain tavoin. jos organisaatio ei huo-
lehdi johtajuudesta eikä nimitä viral-
lista johtajaa, joku yleensä ennen pit-
kää ottaa johdon. 

Voidaan myös sanoa, että kaikki 
”jaossa oleva” johtajuus ei ole nimittä-
mällä hoidettavissa. Osa siitä jää aina 
joukon keskuudessa jaettavaksi ja jon-
kun hoidettavaksi. Niinpä jokaisessa 
organisaatiossa on virallisen rinnalla 
myös epävirallinen organisaatio, joka 
sisältää tämän joukon sisällä jaetun ja 
otetun johtajuuden. 

Johtajia nousee joukosta
Epävirallinen organisaatio on osak-
si näkyvä ja osaksi näkymätön. Orga-
nisaation toimivuuden kannalta epä-
virallisen organisaation olemassaolo 
ei ole hyvä tai huono asia. Se on rea-
liteetti, joka on olemassa ja joka tulee 
hyväksyä. Hyvää tai huonoa seuraa 
siitä, missä määrin virallinen organi-
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1.3  Johtajan lojaalisuus

johtajuuden, ”aateluuden”, voidaan 
katsoa velvoittavan johtajaa lojaalisuu-
teen jokaista Suomen kansalaista koh-
taan. Sodankäyntiä koskevat ja muut 
humaania käyttäytymistä säätelevät 
kansainväliset sopimukset määrittele-
vät tämän lisäksi koko ihmisrotua kos-
kevan lojaliteetin sisällön. kaikkein 
laajimmillaan johtajan tulee olla lojaali 
koko elinympäristöään kohtaan.

kriiseissä ja ääritilanteissa ei ole 
mitenkään liioiteltua puhua aateluu-
den velvoittavuudesta, sillä jokai-
nen johtaja johtaa aina ennen kaikkea 
omalla esimerkillään. jos hänen lojali-
teettinsa ei kaikilta osin kestä arvoste-
lua, sillä voi olla tuhoisat vaikutukset 
ympäristöön, ennen kaikkea alaisiin. 

mitä lojaliteetti merkitsee 
käytännössä?

Lojaliteetti on asia, jonka välttämät-
tömyydestä kyllä voidaan ja tuleekin 
viestiä sekä käskemällä että järkisyi-
hin vetoamalla ja siten asenteita muut-
tamalla. johtajan ja esimiehen oma 
toiminta, hänen henkilökohtainen esi-
merkkinsä  sekä vuorovaikutus alaisten 
kanssa ovat  vaativa mutta välttämätön 
keino vaikuttaa alaisten käyttäytymi-
seen. johtajan on pantava itsensä pe-
liin, oltava alaisilleen samaistumiskoh-
de myös lojaliteetin suhteen.

Lojaalisuusvaatimus omaa organi-
saatiota kohtaan merkitsee sitä, että 
johtajan tulee vähintään noudattaa or-
ganisaation sääntöjä ja sen edustajien 
eli esimiesten antamia käskyjä. Ääri-
tilanteissa tämä lojaliteettivaatimus 
voi merkitä jopa joutumista hengen ja 
terveyden vaaraan. Se merkitsee myös 

määritelmiä

Edellä todettiin jo alustavasti, että joh-
tajalta ja esimieheltä edellytettävien 
ominaisuuksien vaativaan luetteloon 
kuuluu lojaalisuus tai lojaliteetti. Perus-
sana lojaali on adjektiivi, joka merkitsee 
Nykysuomen sanakirjan mukaan ihmi-
sen ominaisuutena lakia noudattavaa, 
lainkuuliaista, lailliselle esivallalle us-
kollista ja laajentuneessa merkitykses-
sä oikeudelliset tai moraaliset velvolli-
suutensa jotakuta kohtaan täyttävää, 
velvollisuudentuntoista, uskollista, luo-
tettavaa, vilpitöntä, rehtiä, korrektia. 
Sen vastakohta on epälojaali, illojaali. 

Lojaali kenelle tai mille?

Yleensä sanan lojaali käyttö edellyttää 
myös sen tietämistä, kuka tai mikä on 
lojaalisuuden kohteena, eli kenelle tai 
mille ollaan lojaaleja. johtajan lojaali-
suuden tulee ensisijaisesti kohdistua 
siihen järjestelmään eli organisaati-
oon, jonka palveluksessa hän on. Lo-
jaalisuuden tulee kohdistua paitsi or-
ganisaatioon myös sen sääntöihin, 
toimintatapoihin ja kulttuuriin. Laaja 
lojaalisuusvelvoite koske isänmaata ja 
sen lakeja.

Lojaalisuuden tulee koskea myös 
yksittäisiä henkilöitä. johtajan tulee 
olla lojaali henkilökohtaista esimies-
tään ja häntä ylempiä johtajia sekä 
johtajakollegoitaan kohtaan. Lojaali-
suuden tulee kohdistua myös johtajan 
omiin, henkilökohtaisiin alaisiin ja hei-
dän alaisiinsa  ja jokaiseen oman yksi-
kön henkilöön. 

Äärimmäisissä kriiseissä, esimer-
kiksi sodassa, organisaatiolta saadun 
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yleensä sitä, että johtaja voi joutua 
käskemään alaisiaankin tällaisiin vaa-
ratilanteisiin. 

Lojaalisuusvaatimus ei täyty pel-
kästään sääntöjen ja käskyjen noudat-
tamisella, vaan johtajan tulee myös 
omalla panoksellaan kaikin keinoin ja 
yli senkin, mitä säännöt ja käskyt edel-
lyttävät, edistää niitä asioita, jotka hä-
nen organisaatiolleen ja sen ylläpitä-
miseksi välttämättömille järjestelmille 
ovat tärkeitä. Tällaisia asioita ovat esi-
merkiksi kurinalaisuus, toimintakyky 
ja moraali sekä henkilöstöstä ja aineel-
lisista resursseista huolehtiminen. 

Esimiesasemassa olevan ei myös-
kään sovi puhua pahaa järjestelmäs-
tä eikä sen edustajista. Hänen tulee 
ymmärtää puolustaa niitä parhaan ky-
kynsä mukaan. Se ei tietenkään mer-
kitse sellaista sokeaa lojaliteettia, joka 
estäisi ilmeisten puutteiden tai epä-
kohtien korjaamisen tai aloitteiden te-
kemisen tästä. Päinvastoin, lojaliteet-
ti merkitsee aina myös velvollisuutta 
puuttua itse kaikkiin sellaisiin asioi-
hin, joiden korjaaminen voi tapahtua 
oman toimi- ja päätösvallan puitteis-
sa. Näiden puitteiden ulkopuolelle jää-
vistä asioista se merkitsee ilmoitus- ja  
aloitteentekovelvollisuutta.

mahdollisia ristiriitatilanteita

johtajan rooli organisaation tahdon 
edustajana voi merkitä törmäyskurs-
sia alaisten tahdon kanssa. Se johta-
juudesta huolehtivan on pakko hyväk-
syä. johtajan rooliin ei kuulu alaisten 
miellyttäminen. Esimiehen tulee olla 
ensisijaisesti lojaali työnantajalleen, 
toissijaisesti ryhmälleen. Hyvä esimies 
tietenkin huolehtii molemmista sidos-
ryhmistä niin, ettei ristiriitoja synny.                                                                           

Lojaalisuus omaa esimiestä ja muu-
ta johtoa kohtaan merkitsee annettujen 

käskyjen tai saatujen tehtävien toteut-
tamista. Toisaalta se merkitsee myös 
oman esimiehen ja muun johdon ja hei-
dän menettelynsä ymmärtämistä ja puo-
lustamista. Lojaliteettiin kuuluu myös, 
ettei esimies puhu pahaa ylemmistään 
eikä hyväksy sitä alaisiltaankaan. 

Oman esimiehen antamista käs-
kyistä ja tehtävistä johtaja voi olla eri 
mieltä kahdenkeskisissä tilanteissa. 
Hän voi esittää kysymyksiä ja ehdot-
taa vaihtoehtoja. kahden kesken olta-
essa niistä voidaan väitelläkin. joh-
tajan valistunut esimies ymmärtää ja 
sallii tämän, koska vaihtoehtona voi 
olla alaisen puolittainen sitoutumi-
nen, tai jopa täydellinen sitoutumatto-
muus. alaisen kysymykset, kommentit 
ja vaihtoehtoiset ratkaisut voivat olla 
erittäin hyödyllisiä parhaan mahdol-
lisen tuloksen aikaansaamiseksi. Mo-
lempien, sekä esimiehen että alaisen, 
on vain osattava vetää raja, jonka jäl-
keen keskustelu loppuu, tehdään pää-
tös ja annetaan käsky, jota alaisen on 
sataprosenttisen lojaalisti noudatet-
tava. kaikissa organisaatioissa on hy-
väksyttävä tämä esimiehen työnjohto-
oikeus, ja -velvollisuus.

korostettakoon vielä kerran, että 
keskustelu ja siihen mahdollisesti liit-
tyvä kyseenalaistaminen on yleen-
sä syytä hoitaa luottamuksellisesti ja 
kahden kesken. Siviiliorganisaatiois-
sa se voi tapahtua, paitsi kahden kes-
ken, myös johtoryhmäympäristössä. 
Missään sitä ei ole hyvä tehdä joukon 
edessä eikä sen kuullen ja nähden. 
Tällä tavoin hoidettuna kenenkään ei 
tarvitse pitää sitä uhkana organisaati-
on eikä esimiehen auktoriteetille. 

jos alainen tuntee, että hänellä tu-
lee olemaan vaikeuksia esimiehensä 
antaman käskyn viemisessä eteen-
päin omille alaisilleen, hänen tulee 
pyytää esimieheltään tukea. Tuki tu-
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lee hyvältä esimieheltä ensi kädessä 
asian välttämättömyyden ja tärkey-
den huolellisten perustelujen muodos-
sa. Ne kytkevät annetun käskyn suu-
rempaan kokonaisuuteen ja käskyä 
toteuttavan joukon suurempaan jouk-
koon. Tällaiset perustelut ovat yleen-
sä avuksi, kun käsky välitetään eteen-
päin. Ihmisten on hyvä tietää itseään 
suuremmista yhteyksistä ja tuntea 
kuuluvansa johonkin suurempaan ko-
konaisuuteen. Se auttaa motivoitu-
maan ja kantamaan vastuuta vaikeis-
sakin tilanteissa.

joskus saattaa syntyä tilanne, jol-
loin esimiehen käsky on ilmeisen lain-
vastainen tai näyttää muutoin johtavan 
äärimmäisen tuhoisaan lopputulok-
seen. kiinnitettyään riittävän selvästi 
esimiehen huomion käskyn lainvastai-
suuteen alainen voi, ottamalla henkilö-
kohtaisen riskin ja vastuun, kieltäytyä 
tai jättää käskyn täyttämättä. Tästä 
hänen on kuitenkin selvästi ilmoitet-
tava esimiehelleen ja harkintansa mu-
kaan myös tämän esimiehelle.

Esimiesasemassa olevan lojaali-
suus samalla organisaatiotasolla ole-
via muita esimiehiä kohtaan on välttä-
mätöntä järjestelmän uskottavuuden 
ja toimivuuden varmistamiseksi. jos 
johtajalla on vaikeuksia olla lojaali kol-
legaansa kohtaan, hänen on syytä sel-
vittää itselleen, mistä se voi johtua. 
Puhuminen asiasta avoimesti ja henki-
lökohtaisesti asianomaisen kanssa voi 
auttaa henkilösuhteiden parantumi-
sessa ja lojaalisuuden lujittamisessa. 
Myös kollegan auttaminen ja tukemi-
nen vahvistaa keskinäistä lojaalisuut-
ta. Tärkeätä on huomata, että ”kaveria” 
ei pidä jättää tässäkään suhteessa!

johtajalta edellytetään lojaalisuut-
ta myös omia alaisia, niin välittömiä 
kuin välillisiäkin kohtaan. Se on osa 
sitä huolenpitoa, joka johtajan tulee 

kohdistaa joukkoonsa ja sen yksittäi-
siin jäseniin. konkreettisen huolehti-
misen ohella myös huolehtimisen nä-
kyvä ilmaiseminen ja siitä viestiminen 
on tärkeätä. 

epälojaali johtaja

Lojaliteetti tai sen puute ilmenee sel-
vimmin kahdessa ääripään tilantees-
sa, yhteisissä onnistumisissa ja epä-
onnistumisissa. jos joukko onnistuu 
tehtävässään ja siitä on tulossa kiitos-
ta, kunniaa ja mahdollisesti palkkioi-
takin, hyvä johtaja muistaa, kuka tu-
loksen aikaansai. Hän muistaa, että 
ihmiset tekivät tuloksen ja että näi-
tä ihmisiä hänen tulee kiittää ja pal-
kita. Hän muistaa myös tehdä selväk-
si ylemmilleen, että hyvä suoritus oli 
joukon ja mahdollisesti myös joidenkin 
poikkeuksellisten yksilösuoritusten 
ansiota. Hän saattaa myös ehdottaa 
joitakin alaisiaan palkittaviksi hyvistä 
osasuorituksista. Tämän kaiken ohella 
hän tietenkin hyväksyy myös sen, että 
häntä itseään palkitaan, sillä turha 
vaatimattomuus ei kaunista ketään.

jos joukko epäonnistuu tehtäväs-
sään eikä saavuta tavoitteitaan, hyvä 
johtaja ottaa siitä täyden henkilökoh-
taisen vastuun. Hän ei erehdy syytte-
lemään alaisiaan esimiehilleen, vaan 
hoitaa palautteenannon alaisilleen 
keskustelemalla heidän kanssaan hen-
kilökohtaisesti. jos joku hänen alaisis-
taan on syyllistynyt rangaistavaan te-
koon, hän ymmärtää ja puolustaa niin 
pitkälle kuin se on mahdollista muis-
taen ensisijaisen velvoitteensa olla lo-
jaali järjestelmälle. Hän antaa tarpeen 
mukaan itse sellaiset rangaistukset, 
joihin hänen oma toimi- ja päätösval-
tansa riittää. Sen loppuessa hän tekee 
esityksiä tarvittavista toimenpiteistä 
seuraaville organisaatiotasoille.

JohtaJuuDen Luonne Ja eDeLLYtYKset
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Lojaalisuudessa alaisia kohtaan pä-
tee vanha sananlasku: missä tekijä, siel-
lä näkijä. Esimiehen epälojaalisuus alai-

”sitä kuusta kuuleminen, jonka 
juurella asunto.”  
”sen lauluja laulat, kenen leipää 
syöt.”

johtajan tulee ymmärtää keneltä teh-
tävä, rooli, valta ja vastuu tulevat ja 
kuka esimerkiksi palkan maksaa. Or-
ganisaatiolta saatu esimiesrooli edel-
lyttää organisaation tahdon ja vallan 
edustamista, välillä tasavertaisena 
yhteistyökumppanina ja välillä yksi-
puolisena päätöksentekijänä ja sane-
lijana. Tässä roolissaan johtaja toimii 
ensisijaisesti omien välittömien alais-
tensa ja toissijaisesti koko johtamansa 
organisaatioyksikön henkilöstön suun-
taan työnantajan ja organisaatiokoko-
naisuuden edustajana. Hänellä on or-
ganisaation antama ja määrittelemä 
asemavaltuutus, jonka puitteissa hän  
käyttää päätös- ja toimivaltaa, edus-
taa organisaation hänelle määrittele-
mää työnjohto-oikeutta, johon alaisten 
on alistuttava. Hänen tehtävänsä on 
tarvittaessa muistuttaa yhteisön tah-
dosta ja huolehtia sen toteutumisesta. 
Onnistumisestaan tässä roolissa hän 
vastaa organisaatiolle, käytännössä 
ensisijaisesti omalle esimiehelleen.

jotta johtaja voisi tämän vastuun-
sa kantaa, hänen on tiedettävä organi-
saation tahto ja myös aidosti ymmär-
rettävä ja sisäistettävä se. Tilanteesta 
riippuen ”tahtojalla” tarkoitetaan or-

1.4  Johtaja organisaationsa näkemyksen ja 
 tahdon edustajana

siaan kohtaan paljastuu väistämättä 
ennemmin tai myöhemmin. Se muren-
taa pala palalta hänen johtajuutensa.

ganisaatiokokonaisuutta ja yhtä tai 
kahta porrasta ylempää organisaatio-
yksikköä, johon kyseisen johtajan oma 
yksikkö kuuluu osana.

Tavoitteena tulee olla, että johta-
ja on aidosti samaa mieltä itsekin ja 
hyväksyä organisaation tahdon ilman 
henkilökohtaisia ristiriitoja. Tällöin 
vastuun kantaminen ja sataprosentti-
sen lojaliteettivaatimuksen täyttämi-
nen onnistuvat parhaiten. Mistä sit-
ten saa tietää organisaation tahdon? 
johtajan omalla esimiehellä on aina 
päävastuu siitä, että hänen alaisen-
sa tietää ja ymmärtää organisaation 
tahdon. Se merkitsee tiedon antamis-
ta, perustelemista sekä organisaation 
tahdon ”myymistä” asia- ja tunnear-
gumenteilla. Tämä kuuluu hyvään joh-
tajuuteen kaikilla organisaatiotasoilla. 
jos tietoa ei tule riittävästi, jokaisen 
johtajan tulee itse ottaa asioista sel-
vää, vaikka se vaatisi sinnikkyyttä ja 
vaikka hänestä tuntuisi arveluttavalta 
vaivata omaa esimiestä. Ellei johtajan 
esimies hoida tässä suhteessa tehtä-
viään, häntä on lupa siihen patistella. 

Pelkkä asema-arvovalta ei aina 
riitä!

kriisi- ja sotilasorganisaatiossa, jois-
sa toiminta perustuu suuressa määrin 
käskemiseen ja kurinalaisuuteen, joh-
tamisen lähtökohdaksi on parasta hy-
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väksyä se, että parasta lopputulosta 
ei sielläkään saavuteta pelkällä käs-
kemisellä. Vaikka alaisten näissä or-
ganisaatioissa edellytetäänkin tot-
televan esimiehen antamia käskyjä, 
parempi tulos saavutetaan, jos myös 
alaisten motivaatio on kunnossa. Vai-
keat ja vaaralliset tehtävät tulevat pa-
remmin hoidetuiksi, jos tekijät tietä-
vät, mitä ja miksi heiltä edellytetään 
ja jos he voivat aidosti hyväksyä sen. 
Vielä parempaa sitoutuneisuutta, ja 
siten myös lopputulosta, ennustaa 
alaisten osallistuminen käskyn toteu-
tustavan suunnitteluun. Usein tällä 
tavoin suunnitelmasta tulee myös pa-
rempi. Eiväthän viisaus ja luovuus ole 
minkään luonnonlain voimalla näissä-
kään organisaatioissa keskittynyt pel-
kästään organisaatiopyramidin hui-
pulle. 

Mitä vaikeampi tilanne on, sitä 
enemmän ihmisten aito halu ja kyky 
panna kaikkensa peliin riippuu sellai-
sesta johtamistavasta ja johtajuudes-
ta, josta suurin osa on rakennettu en-
nen tilannetta, ehkä pitkänkin ajan 
kuluessa. 

Edellä oleva saattaa herättää vas-
ta-argumentin, ettei ääritilanteissa 
ole aikaa toimia ehdotetulla tavalla eli 
osallistumisen kautta sitouttaa alaisia. 
Silloin pitää käskeä. ja alaisten pitää 
totella käskyjä tinkimättä. ja joukot pi-
tää harjoittaa tähän. Näin tietenkin on. 
Viime sotien ajalta on kuitenkin sel-
vää tutkimustietoa siitä, että kovim-
missakin paikoissa olleet ja pisimmän 
tien kulkeneet joukko-osastot sitten-
kin käyttivät varsinaisiin taistelutilan-
teisiin vain murto-osan kokonaisajas-
taan. Suurin osa ajasta oli siirtymistä, 
odottelua, varmistamista, lepoa ja val-
mistautumista ajallisesti lyhyisiin, 
kriittisiin suorituksiin. Ratkaisevaa on-
kin, mitä silloin tehdään, kun ei ole kii-

re ja paniikki ”päällä”. juuri silloin on 
mahdollisuus rakentaa se johtajuus, 
joka tiukoissa paikoissa ratkaisee jou-
kon suorituskyvyn. 

Ääritilanteissa toimii parhaiten joh-
taminen läheltä, ”sakista” ja myös ai-
van edestä. Monella alaisiaan lähel-
lä työskentelevällä johtajalla on suuri 
houkutus samaistua heihin niin voi-
makkaasti, että rooli organisaation 
tahdon edustajana saattaa unohtua ja 
vain alaisten suosion tavoitteleminen 
tuntua tärkeältä. Harva asiahan mais-
tunee yhtä hyvältä kuin pidettynä joh-
tajana oleminen. Monista nuorista, 
ja miksei vanhemmistakin johtajista, 
tuntuu myös suorastaan ahdistavalta 
jatkuvasti kohdata ihmisiä, joita ei voi 
miellyttää ja jotka kohdistavat johta-
jaansa peiteltyjä tai peittelemättömiä 
vihan tai katkeruuden tunteita. Tämä 
on aivan luonnollista. Useimmat ihmi-
set kaipaavat lähiympäristönsä hyväk-
symistä.  

Johtaja on huolehtija

johtajuuden perimmäisenä tavoit-
teena on aina joukon toiminnan tu-
loksellisuus eli joukon selviytyminen 
mahdollisimman hyvin tehtävistään. 
Toissijaisena tavoitteena on selvitä 
mahdollisimman pienin omin mene-
tyksin ja säilyttää joukon toimintaky-
ky. Tavoitteiden toteuttamiseksi johta-
jan on huolehdittava joukostaan ja sen 
yksittäisistä jäsenistä. johtajan pää-
tavoitteena ei kuitenkaan ole ryhmän 
eduista huolehtiminen. johtajuuteen 
ei sisälly edunvalvontatehtävää ”am-
mattiyhdistysmielessä”. jos johtaja ei 
kykene erottamaan joukosta huoleh-
timisen tehtävää edunvalvontatehtä-
västä, hän joutuu vaikeaan ristiriitati-
lanteeseen. ”Takinkääntö” ei yleensä 
käytännössä onnistu!

JohtaJuuDen Luonne Ja eDeLLYtYKset
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johtajan rooli organisaation edus-
tajana tulee sovittaa yhteen joukosta 
huolehtimisen kanssa olemalla suodat-
taja, alaistensa työrauhan varmistaja 
ja heidän edustajansa ja tarvittaessa 
puolustajansakin yhteisön johdon, yh-
teisön muiden ryhmien ja esimerkik-
si ulkoisten sidosryhmien suuntaan. 
johtaja ottaa vastaan eri suunnilta tu-
levan kritiikin syyttelemättä alaisiaan 
ja hän välittää joukolleen ja yksittäi-
sille alaisilleen eteenpäin kaikki muut 
kuin puhtaasti itseään koskevat, hen-
kilökohtaiset kiitokset.

johtajan ja esimiehen rooliin orga-
nisaationsa tahdon edustajana kuu-
luu myös johtamisjärjestelmän ja sen 
toimivuuden ylläpitäminen ja kehittä-
minen omassa yksikössä. Se tarkoit-
taa käytännössä esimerkiksi suunnit-
telu- ja valvontajärjestelmän mukaista 
toimintaa, esimies-alaiskeskustelujen 
(kehityskeskustelujen) käymistä, tar-
vittavasta byrokratiasta huolehtimista 
jne. Toisaalta johtamisjärjestelmän eri 
osat auttavat johtajaa hänen tehtäväs-
sään edustaa organisaation tahtoa ja 
käyttää sen hänelle antamaa valtaa.

1.5  Johtajan työn sisältö

mihin johtajia tarvitaan?

Organisaatioita kehittäessä herää 
usein kysymys esimiesten tarpeelli-
suudesta. Tarve karsia kustannuksia 
ja keventää organisaatioita sekä mo-
dernit ja suositut puheet ja kirjoitukset 
itseohjautuvista ryhmistä, tiimeistä, 
ovat herättäneet ajatuksia ”turhien” 
organisaatiotasojen ja esimiesten kar-
simisesta. Tällaisia ajatuksia on esi-
tetty ja toteutettukin erityisesti asian-
tuntijaorganisaatioissa.

Vaikka tarkoitus ei ole kyseenalais-
taa minkään esimiestason olemassa-
oloa tai tarpeellisuutta organisaati-
oissa, on silti hyödyllistä käydä läpi 
eräänlainen tarkistuslista. Se sisältää 
tehtäviä, joiden yleensä on katsottu 
kuuluneen esimiesasemassa olevien 
hoidettaviksi. Lista soveltuu kaiken-
laisiin organisaatioihin, sillä kaikissa 
niissä on tärkeimpänä yhteisenä ni-
mittäjänä ihminen johdettavana.  

Lista koostuu johtajien ja esimies-
ten tehtävistä sekä toisaalta johta-
juuteen liittyvästä roolinäkökulmas-
ta. Tässä tarkastellaan toisin sanoen 
tehtävien ohella myös johtajan rooleja. 
johtajathan joutuvat toimimaan kai-
kissa organisaatioissa monien, joskus 
keskenään ristiriitaisten tai siltä tun-
tuvien roolien ja niiden luomien haas-
teiden ristipaineessa. 

Elleivät seuraavassa esitetyistä 
tehtävistä ja rooleista huolehdi organi-
saation nimeämät esimiehet ja johta-
jat, jonkun on joka tapauksessa niistä 
huolehdittava. Pahinta on, jos näiden 
tehtävien hoidosta ei ole sovittu mi-
tään ja jos uskotaan tai toivotaan nii-
den hoituvan jollain tavoin itsekseen. 
jotkut tehtävistä voidaan ehkä tietoi-
sesti, ainakin tilapäisesti, kokonaan 
laiminlyödä. Silloin kuitenkin otetaan 
riski seurauksista, jotka saattavat olla 
koko organisaation kannalta vahingol-
lisia.
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Varsinaisen johtamistyön tai johta-
jan työn katsotaan yleisesti koostuvan 
seuraavista isoista kokonaisuuksista, 
joista johtaja vastaa yksin omalle esi-
miehelleen:

•  Ihmisten johtaminen (Leader-
ship)

• asioitten johtaminen (Mana-
gement), 

• kehitystyön johtaminen 
• Sidosryhmien johtaminen. 

Edellä kuvattu nelijako on hyvin 
kattava mutta siinä mielessä keinote-
koinen, että kyseessä on enemmänkin 
huolehdittavien ja huomioonotettavi-
en asioiden ja johtamisen eri näkökul-
mien luettelo kuin varsinainen tehtä-
väluettelo. Niinpä esimerkiksi asioiden 
ja ihmisten johtamista on käytännössä 
mahdotonta erottaa toisistaan. Ihmiset-
hän ovat aina mukana kuvassa. Ihmis-
ten tunteet, asenteet ja motivaatio vai-
kuttavat aina ja kaikkeen, ja johtajan on 
otettava tämä huomioon. Ihmisten joh-
taminen on aina ensisijaista ja asioit-
ten johtamisen tuleekin palvella sitä.

ihmisten johtaminen

Ihmisten johtamisen käsitteleminen 
tässä erikseen, muusta johtamises-
ta irrotettuna asiakokonaisuutena voi 
tuntua keinotekoiselta. Tarkkaan otta-
en kuitenkin vain ihmisiä voi johtaa. 
Ihmisten johtamisen sisältö näkyy, 
paitsi tehtäväluettelona ja rooleina, 
ennen muuta lähestymistapana ja asi-
oiden painotuksina läpi koko johtajuu-
den luonteen käsittelyn. 

johtaminen on ennen muuta inhi-
millistä vuorovaikutusta. johtamisen 
onnistuneisuus riippuu niin johtajasta 
kuin johdettavista. koska johtaminen 
on ammatti, juuri johtajan tulee olla 

vuorovaikuttaja, toisin sanoen kuun-
telija, puhuja, yhdistelijä, uuden luo-
ja ja vaikuttaja. Erittäin suuri paino on 
kuuntelemisella ja sillä, että johtaja 
viestii alaisilleen, että heitä on kuultu. 
Oman vuorovaikuttajan roolinsa lisäk-
si johtajan tulee huolehtia vuorovaiku-
tuksen toimivuudesta joukkonsa kes-
kuudessa.

johtaja on alaistensa resurssi, voi-
mavara eli puitteiden ja edellytysten 
luoja, resursoija, valmentaja ja peda-
goginen johtaja, kouluttaja ja kouli-
ja, joka on alaistensa käytettävissä. 
Hän on heidän ”palloseinänsä”, tuki-
henkilönsä. Hän on viestijä ja viestin-
täkanava, työpalautteen antaja, työn 
palkitsevuudesta ja sen tarjoamista 
onnistumisen elämyksistä huolehti-
ja, motivoitumisen edellytysten luoja, 
esikuva ja samaistumiskohde. Hän on 
alaisilleen ”johtamispalvelujen” tuot-
taja.

johtaja on alaistensa, ennen kaik-
kea välittömien alaistensa, mutta 
myös koko henkilöstönsä energian 
luoja, ylläpitäjä ja vapauttaja. Hän var-
mistaa alaistensa ”riittävän” turvalli-
suuden huolehtimalla työn tekemisen 
puitteiden ja rakenteiden, käytännös-
sä yleensä organisaation, selkeydestä. 
Vaikka tämän tapaiset tehtävät näyt-
tävät kuuluvan asioitten johtamiseen, 
niiden yhteys ihmisten johtamisessa 
onnistumiseen on ilmeinen. 

johtaja vastaa siitä, että alaisten 
energiasta on mahdollisimman suu-
ri osa organisaation käytettävissä ns. 
vapaan energian muodossa. Energial-
la on muutoin taipumus sitoutua eri-
tyisesti pulmallisissa ja kriittisissä ti-
lanteissa sekä muutoksissa muuhun 
kuin tuottavaan pohdiskeluun ja työ-
hön. Siksi silloin on erityisen tärkeätä 
huolehtia organisaation ja sen toimin-
nan kaikenlaisesta selkeydestä.
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Mitä kriittisempi tilanne sitä enem-
män korostuu johtajan rooli päätösval-
lan käyttäjänä ja yhteisten päätösten 
tekijänä. kriiseissä katseet kääntyvät 
johtajaan. Häneltä odotetaan päätök-
siä ja neuvoja mitä tehdä ja miten sel-
viytyä. Esimerkkiä tästä käyköön jy-
väskylässä taannoin pidetyn suuren 
pelastusharjoituksen jälkipuinti, jossa 
todettiin mm. seuraavaa:

”ahtaat paikat, väentungos, poik-
keava ja yllättävä tilanne sekä todel-
linen tai kuviteltu fyysinen tai psyyk-
kinen uhka voivat toimia paniikin 
laukaisijoina. Seurauksen voi olla ihmi-
sen tunne, että hänen kykynsä hallita 
lähielämää pettää, että tästä ei selvitä 
eikä päästä eteenpäin. Sietorajat ylit-
tyvät ja seurauksena on ennakoimaton 
paniikkihäiriö. Se ilmenee ahdistukse-
na, avuttomuuden ja kuoleman pelon 
tunteena. Se voi johtaa kyvyttömyy-
teen kontrolloida käyttäytymistä, sy-
dän tykyttää, päätä huimaa, heikottaa, 
hengitys vaikeutuu. Silloin tarvitaan 
ammattiauttajia. johdon mahdolli-
suus estää paniikki on esiintyä vahva-
na, olla selväsanainen ja huolehtia tie-
dottamisesta. Siten johto voi edistää 
ihmisten rauhallisuutta.”

Johtaja ja ryhmä

johtajuus merkitsee ryhmästä huoleh-
timista. johtajan tehtävät ryhmässä 
alkavat työryhmän luomisella. Hänen 
keskeinen tehtävänsä on varmistaa, 
että työtavoitteet ohjaavat ryhmää. 
Ilman tätä ei voida puhua toimivas-
ta työryhmästä. Hänen tulee myös 
jatkuvasti kehittää ryhmäänsä täs-
sä suhteessa ja siten estää ryhmän 
taantuminen työryhmästä tavalliseksi 
ihmisryhmäksi.

Tämä edellyttää tietenkin työta-
voitteiden määrittelemistä ja niistä 

sopimista yhdessä oman esimiehen 
kanssa. Sen jälkeen ryhmän johta-
jan on huolehdittava siitä, että ryh-
mä tietää työtavoitteensa ja on sitou-
tunut niihin. Työtavoitteen ohjaama 
ryhmäkään ei kykene pitkään toimi-
maan ilman johtajaa, joka tekee pää-
töksiä ryhmän puolesta ja saa ryhmän 
toimimaan tahtonsa mukaisesti. ”Yh-
teisten” eli koko ryhmää tai sen yk-
sittäisiä jäseniä koskevien päätösten 
tekeminen kuuluu ryhmän johtajalle. 
Hänen tulee myös saada ryhmä toimi-
maan oman tahtonsa tai organisaation 
tahdon mukaisesti. Halutun toiminnan 
aikaansaaminen johtajuuden keinoil-
la on ryhmän johtajan tehtävä. Ryhmä 
koostuu aina yksilöistä, joista jokainen 
hallitsee ainakin oman osuutensa. ko-
konaisuuksista vastaaminen ja koko-
naisnäkemyksen edustaminen on ryh-
män johtajan velvollisuus. 

Ryhmä ei kykene aikaansaamaan 
runsaita ja laadukkaita suoritteita il-
man resursseja. Resursseista, aineet-
tomista ja aineellisista, vastaaminen 
on ryhmän johtajan tehtävä. Ryhmän 
yksilöillä on kullakin omat vahvuuten-
sa. johtajan tulee yhdistellä näitä vah-
vuuksia niin, että syntyy synergioita, 
vahvuuksien ja voimien yhteisvaiku-
tuksia. Näin ryhmän tulokset voivat 
olla parempia kuin sen jäsenten yksi-
lösuoritusten summa.

Ryhmän ulkoisista suhteista huo-
lehtiminen kuuluu myös johtajalle. 
Tärkeitä ulkoisia tahoja voivat olla 
ylemmät organisaatiotasot ja niiden 
edustajat, muut saman organisaatio-
tason yksiköt, organisaation ulkopuo-
liset tahot kuten asiakkaat, osahankki-
jat, viranomaiset jne.

Ryhmä ei yleensä kykene toimi-
maan luovasti itsekseen jätettynä ja il-
man selkeää johtajuutta. Luovuudesta 
ja innovatiivisuudesta huolehtiminen 
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ja siihen kannustaminen onkin johta-
jan keskeinen tehtävä. Siihen kuuluu 
myös erilaisuuden salliminen ja hyö-
dyntäminen. johtajan tulee myös huo-
lehtia ryhmänsä jatkuvasta kehittämi-
sestä. Hänen tulee kehittää ryhmää 
ryhmänä, mutta ryhmä koostuu sitten-
kin yksilöistä. Siksi hänen tulee muis-
taa myös ihmisten yksilöllisten tai-
tojen ja kykyjen vahvistaminen sekä 
hyödyntäminen. 

johtajan rooli ryhmänsä edusta-
jana organisaation seuraavan, ylem-
män tason suuntaan tarkoittaa ensisi-
jaisesti toiminnan tuloksellisuudesta 
huolehtimista. johtaja toisin sanoen 
vastaa esimiehelleen siitä, että ryh-
mä selviytyy hyvin tehtävistään. joh-
taja edustaa ryhmänsä suuntaan or-
ganisaation tahtoa ja valtaa. Hän on 
työnantajan edustaja ja tekee pää-
töksiä valtansa puitteissa toteutta-
en työyhteisönsä strategiaa. Onnistu-
misestaan tässä roolissa hän vastaa 
ensisijaisesti omalle esimiehelleen, 
joka puolestaan edustaa organisaati-
ota alaisensa ja hänen välityksellään 
hänen henkilöstönsä suuntaan. Tässä 
roolissa johtajalta edellytetään ensi-
sijaisesti lojaalisuutta työnantajaan-
sa kohtaan.

johtajuuden tehtäviin kuuluu edus-
taa omaa ryhmää myös muiden ryhmi-
en suuntaan. johtajuusroolissa oleva 
asettakoon tässä suhteessa tavoit-
teekseen sen, että voi olla ryhmäs-
tään aidosti ylpeä ja sille lojaali. Tätä 
edustustehtävää ei tule toteuttaa mui-
den ryhmien kustannuksella, sillä joh-
tajuuteen kuuluu myös lojaliteettivaa-
timus kollegojen eli muiden ryhmien 
johtajien suuntaan.

johtajuuteen kuuluu ristiriitojen ja 
kritiikin kohtaaminen ja käsittelemi-
nen oli niiden kohde mikä tahansa. kä-
sittelemättöminä tällaiset asiat hyvin 

tehokkaasti pilaavat joukon ilmapiirin 
ja hengen. Ne eivät myöskään yleen-
sä voi ”hoitua” itsekseen. Tämä rooli 
edellyttää johtajalta runsasta liikku-
mista ja vuorovaikutusta joukkonsa 
keskuudessa, koska vain siten hän voi 
olla perillä siitä, mistä ihmiset puhu-
vat, mitä he ajattelevat ja mikä heitä 
mahdollisesti vaivaa. 

johtajuuteen kuuluu luoda johdet-
taville tulosten saavuttamisen kan-
nalta tarpeelliset puitteet ja edelly-
tykset. käytännössä kysymyksessä on 
tällöin inhimillisten ja aineellisten voi-
mavarojen ja panostekijöiden hankki-
minen, työnteon olosuhteiden ja vä-
lineiden kehittäminen sekä otollisen 
ilmapiirin luominen. johtaja on sääte-
lijä eli mahdollisuuksien avaaja, resur-
soija, kontaktien jakaja ja avaaja, op-
pimismahdollisuuksien osoittaja. Hän 
on avainasemassa alaistensa etene-
mis- ja kehittymismahdollisuuksia aja-
tellen.

asioitten johtaminen

asioitten johtaminen on käsitteenä 
ristiriitainen ja hämmennystä herät-
tävä. Eihän asioita oikeastaan voi joh-
taa. asiat eivät synny ilman ihmisiä ja 
ihmisten tekemisiä. Voi siis vain johtaa 
ihmisiä tekemään tiettyjä, haluttuja 
asioita. asioitten johtamisella (Mana-
gement) erotuksena ihmisten johtami-
sen (Leadership) ns. pehmeistä asiois-
ta, tarkoitetaan yleensä seuraavassa 
esitettyjä tehtäväryhmiä, joita yleen-
sä on totuttu pitämään johtamisen ns. 
”kovina” asioina.

johtajan työhön kuuluu toiminnan 
ja sen edellytysten suunnittelu ja sen 
johtaminen eri aikavälien ja eri suu-
ruus- ja syvällisyysluokan suunnitel-
mien aikaansaamiseksi. Tätä työtä on 
yleensä tarkoituksenmukaista tehdä 
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yhdessä jonkun, yleensä esimiehen, 
kollegojen tai alaisten kanssa. kuvaa-
vaa ihmisten ja asioitten johtamisen 
rajanvedon vaikeudelle on, että suun-
nittelutyön ”vetäminen” käytännössä 
tarkoittaa ennen kaikkea ihmisten joh-
tamista, tietyn halutun käyttäytymi-
sen aikaansaamista. 

johtaminen on myös organisaation 
johtamisjärjestelmään kuuluvien suun-
nittelukeskustelun käymistä ja niissä 
syntyvien tulossopimusten sisältöasi-
oista huolehtimista. Tässä on taaskin 
kysymys ihmisten johtamisen kannal-
ta keskeisestä asiasta, mutta osana 
johtamisjärjestelmää nämä keskuste-
lut kuitenkin edustavat myös johtami-
sen ”kovaa” puolta.

Suunnitelmien toteutuksesta huo-
lehtiminen ja siihen liittyvää valvonta-
järjestelmä ja -tehtävä kuuluvat myös 
johtajuuteen. Valvontatehtävä on toi-
saalta jatkuva, toisaalta jaksottainen, 
tuloskausiin perustuva. kun tuloskau-
si on päättynyt, on toteutuksen jäl-
keisen tulosvalvonnan ja tarvittavien 
valvontareaktioiden aika. Valvonta on 
tyypillinen johtamistyön osa-alue, jolla 
ihmisten ja asioitten johtaminen ovat 
jatkuvasti toisiinsa kietoutuneina. Val-
vonnan kohteena ovat tietenkin ihmi-
set, mutta valvonta on myös johtamis-
järjestelmän osa.

johtajan alaisilla on omien sovittu-
jen tulostavoitteittensa toteutumisen 
seurantavelvoite. johtajan tulee kui-
tenkin luoda alaistensa omatoimiselle 
tulosseurannalle siinä tarvittavat väli-
neet ja varmistaa, että niitä myös käy-
tetään. Tulosseurannan tulee, ollak-
seen mielekästä ja hyödyllistä, johtaa 
reaktioihin. Esimiehen vastuulla on 
sen varmistaminen, että tällainen rea-
goiva johtamisote myös toteutuu. 

jonkun tulee myös huolehtia jokai-
sessa organisaatiossa välttämättömäs-

tä määrästä ”byrokratiaa”. aina tarvi-
taan jokin määrä sääntöjä, puitteita, 
”järjestystä”, ”paperisotaa” jne. Nämä-
kään asiat eivät hoidu itsellänsä, vaan 
esimiehen on huolehdittava niistä.

Tuloksia ei missään organisaatiois-
sa synny ilman panoksia. Resursseista 
eli panostekijöistä huolehtiminen on 
paitsi ihmisistä huolehtimista myös 
asioitten johtamista. kyseessä voivat 
olla esimerkiksi materiaalit, teknolo-
gia, henkilöstö, rahoitus.

jokaisessa organisaatiossa tarvi-
taan myös koko joukko johtamiseen ja 
muuhun toimintaan liittyviä menetel-
miä, järjestelmiä ja välineitä. Niistä, 
niiden hyödyntämisestä ja jatkuvasta 
kehittämisestä vastaavat tulosvastui-
set esimiehet.

Ryhmien johtamisen yhteydessä 
on jo edellä todettu kokonaisuuksien 
hallitsemisen ja niistä huolehtimisen 
sekä kokonaisnäkemyksen edustami-
sen olevan esimiehen tehtävä. Tavoit-
teena on, että alaiset voivat keskittyä 
omien osuuksiensa hoitamiseen. joh-
taja huolehtii myös, että alaiset ovat 
selvillä oman osuutensa merkitykses-
tä kokonaisuudessa ja sen niveltymi-
sestä siihen. 

Talouden hallitseminen on keskei-
nen esimiestyön haaste. Yritysmaail-
massa korostuu johtajan rooli talouden 
hallitsijana, taloudellisen vastuun kan-
tajana ja talouden osaajana. Muissakin 
kuin yritysorganisaatioissa tämä rooli 
on olemassa, joskaan ei yhtä koroste-
tusti ja yhtä vaativana. Taloutta ei mis-
sään voida kokonaan unohtaa. Se on 
kaikkialla vähintään resurssikysymys.  

Kehitystyön johtaminen

kehitystyön johtamisella tarkoitetaan 
huolehtimista siitä, että organisaa-
tio ja sen ihmiset jatkuvasti panos-
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tavat kehitystyöhön. Huolehtimisella 
tarkoitetaan kehittämistä koskevien 
suunnitelmien tekemistä itse tai nii-
den tekemisen varmistamista, suun-
nitelmien toteuttamista itse tai toteu-
tuksen varmistamista ja toteutuksen 
seurantaa ja valvontaa sekä siitä seu-
raavia reaktioita tai niiden varmista-
mista.

kehitystyön kohteina voivat olla 
organisaation ihmiset, heidän tie-
tonsa, taitonsa, osaamisensa, asen-
teensa, motivaationsa sekä ihmisten 
välinen vuorovaikutus. kehittämis-
tä voivat vaatia organisaation ilma-
piiri, ulkoinen tai sisäinen viestintä, 
organisaation yksiköiden tai yksi-
löiden yhteistoiminta, organisaati-
on työskentelymenetelmät, järjestel-
mät tai välineet, johtamisjärjestelmä 
ja -kulttuuri sekä yhteisökulttuuri laa-
jemminkin. Organisaatio, sen muo-
to, miehitys, toimivuus ja tehokkuus, 
organisaation resurssit, niin inhimil-
liset kuin aineellisetkin ja viime kä-
dessä organisaation toiminnallinen 
tuloksellisuus voivat olla kehittämi-
sen kohteina

sidosryhmäyhteyksistä 
huolehtiminen

Sidosryhmäyhteyksistä huolehtimi-
sen tai sidosryhmien ”johtamisen” 
tarkastelu edellyttää sidosryhmien 
määrittelemistä. Sidosryhmillä tarkoi-
tetaan työyhteisön kannalta tärkei-
tä ulkoisia tai sisäisiä ihmisryhmiä, 
organisaatioita tai instituutioita, jot-

ka ovat toisaalta halukkaita panosta-
maan jotakin kyseessä olevan yhtei-
sön toimintaan ja toisaalta odottavat 
saavansa jotakin panostuksensa vas-
tineeksi. Sidosryhmien johtamiseen 
kuuluu niiden tunnistaminen, niiden 
riittävän laajan tunnustamisen var-
mistaminen oman yhteisön ja yksikön 
henkilöstön keskuudessa, sidosryh-
mäyhteydet ja niiden kehittäminen, 
sidosryhmien odotusten kohtuulli-
sesta tyydyttymisestä huolehtiminen 
sekä sidosryhmien panostuksen var-
mistaminen.

Johtajan oma suoritustyö

käytännössä jokaisella esimiesase-
massa olevalla on yleensä joitakin niin 
sanottuja omia suoritustöitä, jotka ei-
vät ole varsinaisia ”johtajuuden teh-
täviä”. johtaja on siis myös ”suorit-
tava johtaja” (Producing Manager). 
Suoritustyöt vaativat aikaa ja muuta-
kin kapasiteettia ja rajoittavat siten 
mahdollisuuksia toimia varsinaisessa 
esimiesroolissa. jokaisen johtajan on 
päätettävä, missä määrin itse tekee 
suoritustyötä ja missä määrin delegoi 
sitä muille ja keskittyy johtamiseen. 
käytännössä tällainen oman ajankäy-
tön kriittinen tarkastelu saattaa olla 
vaikeata, koska suoritustyö yleensä on 
helpompaa ja miellyttävämpää kuin 
itsensä peliin paneminen johtajana. 
joskus se voi olla myös välttämätöntä, 
koska alaiset näkevät mielellään joh-
tajansa ”esitaistelijana”.
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Yleisiä periaatteita

johtajan vastuun kantajan ja delegoi-
jan roolilla tarkoitetaan vastuun otta-
mista tehtävien suorittamisesta sekä 
toiminnan erilaisista tuloksista. joh-
taja vastaa myös hänelle uskotuis-
ta ihmisistä, taloudesta ja muista re-
sursseista sekä näiden resurssien 
tehokkaasta, tuottavasta ja taloudelli-
sesta käyttämisestä.

asioiden hoitaminen juridisesti oi-
kein, juridinen vastuu, on myös joh-
tajan harteilla. Hän vastaa myös rat-
kaisujensa moraalisista ja eettisistä 
puolista. johtajan vastuu on myös 
”poliittista” ja ”parlamentaarista” 
vastuuta eli vastuuta valitsijoille. Hä-
nen tulee nauttia kaikissa toimissaan 
valitsijoiden eli työyhteisössä johdon 
luottamusta. 

Vastuun delegointi on oman vas-
tuun jakamista osiin ja osien siirtä-
mistä omille alaisille, jotka sitten puo-
lestaan vastaavat delegoijalle. On 
tärkeätä huomata, ettei delegoiminen 
vähennä delegoijan omaa vastuuta 
omalle esimiehelleen. Delegointiin ei 
voi vedota eikä alaisiaan voi syyttää, 
jos jokin menee vikaan. On myös muis-
tettava, että alaisille ei voi delegoida 
sellaista, mitä itsellä ei ole. 

Vallalla tarkoitetaan käskyvaltaa, toi-
mivaltaa, päätöksentekovaltaa, sääte-
lyvaltaa ja ratkaisuvaltaa. Valta on suh-
teellista, sitä on tai ei ole aina suhteessa 
johonkin. johtajan koetaan käyttävän 
valtaa ”ihmisten yli”, ihmisten koetaan 
olevan vallankäyttäjän ”armoilla”. 

Tärkeätä ja välttämätöntä kuitenkin 
on, että vastuu ja valta ovat tasapai-
nossa. Ilman valtaa vastuuta ei voi kan-

taa. Vallan delegointia koskevat samat 
periaatteet, jotka edellä on todettu vas-
tuun delegoinnin yhteydessä.

Vastuu, valta ja tasa-arvo

Ihmisinä esimies ja hänen alaisensa 
ovat kaikissa organisaatioissa tasa-
vertaisia. Eri tehtävissä työn sisältö, 
vastuu ja valta merkitsevät kuitenkin 
sitä, että organisaation kannalta ihmi-
set ovat eriarvoisia. Hyvin organisoi-
dussa yhteisössä työn ja vastuun jako 
on selvä. Ihmiset hoitavat hyvinkin eri-
laisia tehtäviä. jotkut tehtävät ovat or-
ganisaation kannalta tärkeämpiä kuin 
toiset. Tästä seuraa, että ”samassa ve-
neessä kyllä ollaan, mutta eri paikoilla 
ja rooleissa”. 

Esimiesasemassa olevat tekevät 
pääasiassa eri töitä kuin heidän alai-
sensa — tai ainakin heidän pitäisi teh-
dä. He ovat vastuussa paitsi omista 
myös kaikkien alaistensa töistä ja nii-
den tuloksista. He ovat myös vastuus-
sa alaisistaan organisaation voimava-
rana ja inhimillisinä olentoina. Tästä 
syystä heillä myös tulee olla enemmän 
valtaa kuin alaisillaan.

Esimiehet ovat, osakeyhtiömuo-
toisten yritysten toimitusjohtajia lu-
kuun ottamatta osa henkilöstöä siinä 
missä alaisensakin. Nämä toimitus-
johtajathan eivät osakeyhtiölain mu-
kaan ole työsuhteessa yritykseensä, 
vaan ovat yhtiönsä toimi- tai hallinto-
elimiä ja toimivat johtajasopimuksen 
varassa. Tavallisessa esimiesasemas-
sa olevilla on myös kaksoisrooli: sen 
ohella että he kuuluvat henkilöstöön, 
he ovat alaistensa suuntaan työnan-
tajan edustajia. Tässä roolissaan he 
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vastaavat työnantajalle siitä, että alai-
silta tulee sovittu määrä työpanoksia 
sovitun laatuisina. He ovat myös vas-
tuussa alaistensa työkäyttäytymises-
tä, työmotivaatiosta ja osaamises-
ta. Tähän rooliin eivät mitkään muut 
suhteet alaisiin saa vaikuttaa. Työn-
antajan edustajan rooli menee kaikki-
en muiden roolien edelle. 

Vallalla tarkoitetaan oikeutta ja va-
pautta toimia sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi sovittujen resurssi-
en ja vastuurajojen puitteissa eli käy-
tännössä päätös- ja toimivaltaa. Esi-
miehen valtaan liittyy vielä käsky- tai 
määräysvalta alaisten suuntaan. Esi-
merkiksi sotilasorganisaatioissa tämä 
on luonnollinen asia. juridisesti esi-
mies edustaa ja käyttää siviiliorgani-
saatioissakin tehtäviä ja toimintaohjei-
ta antaessaan työnantajalle kuuluvaa 
työnjohto-oikeutta. Tulosvastuisen esi-
miehen ja jokaisen yksilönkin toimival-
taa rajaavat lait ja asetukset, mahdol-
liset organisaation omat säännöt ja 
yleensä tulostoimenkuvaan kirjatut tai 
muutoin dokumentoidut rajoitukset. 
Sitä ohjaavat myös organisaation ar-
vot ja kulttuuri.

missä vallan rajat?

Tulosvastuisilla esimiehillä ja yksilöil-
lä on hyvissä organisaatioissa yleen-
sä varsin laaja liikkumavapaus sovit-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tällä tavoin halutaan varmistaa luo-
vuuden kanavoituminen uusien, en-
nakkoluulottomien ratkaisujen etsi-
miseen.

Esimerkiksi julkisella sektorilla tu-
losjohtamisen on haluttu merkitsevän 
siirtymistä yksityiskohtaisesta toimin-
nan sääntelystä ja tehtäväajattelusta 
tiukkaan ja selkeään tulosajatteluun ja 
samalla suurempaan toimintavapau-

teen tulosten saavuttamiseksi. Tulos-
vastuun soveltaminen vallan käytön 
välineenä merkitsee, että haluttu tu-
los määritellään ensin ja että toiminta 
ja keinot ovat toissijaisia ja palvelevat 
tuloksen aikaansaamista ja että näis-
sä keinoissa tapahtuu jatkuvaa kehit-
tämistä.

On tärkeätä, että vastuu ja valta 
ovat tasapainossa. Ilman valtaa vas-
tuuta ei voi kantaa. Valtaa voidaan de-
legoida, ja sitä koskevat aikaisemmin 
kerrotut periaatteet. Vastuukäsitteen 
todellinen sisältö paljastuu yleensä ih-
misille asioitten mennessä hyvin tai 
huonosti. kyseessä on siis ennen kaik-
kea tulosvastuu ja sen konkretisoitu-
minen.

Tulosjohtamiseen perustuva joh-
tamisajattelu rakentuu ihmiskäsityk-
selle, jonka mukaan jokainen ihminen 
pohjimmiltaan haluaa aikaansaada 
työssään sovitun tavoitetason mukai-
sia, hyviä tuloksia. Vaikka tästä käsi-
tyksestä oltaisiinkin toista mieltä, käy-
tännön kokemustensa kautta ihmiset 
yleensä oppivat, että hyviin tuloksiin 
kannattaa pyrkiä. Hyvät tulokset tarjo-
avat tekijöilleen kaikenlaisia konkreet-
tisia ja abstraktisia palkkioita mutta 
ennen kaikkea onnistumisen elämyk-
siä. Ne taas ovat inhimillisen toimin-
nan tärkeä käyttövoima.

Vastuu ja epäonnistuminen

Tulosvastuu alkaa kuitenkin yleen-
sä selvimmin konkretisoitua ja tuntua 
käytännössä, jos sovittuja tavoitteita 
ei saavuteta. jos tavoitteet saavute-
taan, vastuun ottaminen ja kantami-
nen yleensä palkitaan, vähintään on-
nistumisen elämyksellä. Tavoitteen 
jäädessä toteutumatta ensimmäinen 
seuraamus on yleensä asianomaisen 
tulosvastuisen oma tyytymättömyys ja 
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sitä seuraava tarve korjaaviin toimen-
piteisiin ja kehittämiseen. Esimies ei 
kuitenkaan voi aina luottaa tulosvas-
tuisen alaisensa oma-aloitteiseen joh-
topäätösten ja päätösten tekoon.

Siksi toinen ja useimmiten välttä-
mätön seuraamustyyppi ja -aste on 
esimiehen palaute. kiitos kannustaa, 
kriittinen palaute saattaa masentaa 
tilapäisesti, mutta tarjoaa yleensä ra-
kennusaineita kehittymiselle ja kor-
jaaville toimenpiteille. Pahinta, mutta 
hyvin tavallista, on palautteen täy-
dellinen puuttuminen. Esimiehellä on 
vastuu palautteen antamisesta. Siihen 
tulee myös liittyä selkeä viesti esimie-
hen tuesta ja tarjoutumisesta alaisen-
sa voimavaraksi. 

alaisen onnistuminen on esimie-
hen vastuulla. Siksi esimiehen kannat-
taa panostaa alaiseensa.

kun epäonnistumisen sattuessa vä-
littömiin, korjaaviin toimenpiteisiin on 
ryhdytty, on kysyttävä, mitä voidaan, 
aiotaan ja pitää tehdä, jotta tämä ei 
toistuisi. Tällöin voivat kysymykseen 
tulla sekä henkilökohtainen kehitty-
minen että toiminnan, menetelmien, 
järjestelmien, välineiden, organisaati-
on ja muiden ihmisten kehittämistoi-
met. Tärkeää on hyväksyä periaate, et-
tei samoja virheitä sallita toistuvasti. 
kohtuulliset epäonnistumiset ovat sal-
littuja, kunhan niistä ainakin opitaan.

jos kuitenkin virheet ja epäonnis-
tumiset ovat sitä luokkaa, etteivät ne 
mahdu yllä oleviin puitteisiin, on pak-
ko puuttua yhdistelmään tehtävä ja ih-
minen. On uskallettava myöntää epä-
onnistuminen tulosvastuisen henkilön 
valinnassa, perehdyttämisessä ja tu-
kemisessa, jos tulokset kaikista yllä-
kuvatuista yrityksistä huolimatta eivät 
parane. jo inhimillisistäkin syistä on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden teh-
tävän löytämiseksi kyseiselle henkilöl-
le. Hänelle tulee antaa uusi mahdolli-
suus onnistua työssään. Ensisijaisesti 
tämän siirtymisen uuteen tehtävään 
tulisi tapahtua saman työnantajaorga-
nisaation puitteissa, mutta kysymyk-
seen tulee vaikeimmassa tapauksessa 
myös työsuhteen päättäminen, ero or-
ganisaation palveluksesta. Siviiliorga-
nisaatioissa työsuhdeturva on haluttu 
rakentaa niin pitäväksi, että tällainen 
yksilöllisistä syistä tapahtuva työsuh-
teen purkaminen ei ole kovin helppoa. 
joka tapauksessa se tulee organisaa-
tiolle kalliiksi.

Edellä on käsitelty asiaa lähinnä 
tulosvastuun näkökulmasta. kriisior-
ganisaatiossa voi ääritilanteissa olla 
kyse muustakin. Esimiehen käskyn 
täyttämättä jättäminen, kieltäytymi-
nen, rintamakarkuruus tms. saattavat 
laukaista ankaria juridisiakin seuraa-
muksia. 

1.7  Johtajan arvovalta

johtaja on saanut johtajuutensa yhtei-
söltä, organisaatiolta, hän on sen ni-
meämä johtaja. Tätä arvovaltaa kutsu-
taan asema-arvovallaksi. Onnistuneen 

johtajuuden edellytys on, että hän on 
sen myös halunnut ja haluaa johta-
juuden saatuaan edelleen johtaa ja on 
myös henkisesti ottanut tehtävän ai-
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dosti ja varauksetta vastaan. Tämä on 
välttämätöntä vaikkakaan ei riittävää. 
johtajuus tulee myös ansaita sekä yh-
teisöltä että alaisilta. Se tulee ansai-
ta joka päivä, uudelleen ja uudelleen. 
ansaitsemisen tunnusmerkki on luot-
tamus. johtajan tulee nauttia toimes-
saan yhteisön, sen johdon ja tarpeen 
mukaan myös yhteisön ulkoisten si-
dosryhmien sekä omien alaistensa 
luottamusta.

johtajan arvovalta perustuu par-
haimmillaan rationaalisiin seikkoihin 
kuten osaamiseen, ammattitaitoon, 
asiantuntemukseen, tulosnäyttöihin, 
työ- ja elämänkokemukseen, hänen 
nauttimaansa arvostukseen alalla, hä-
nen yhteyksiinsä, henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin sekä alaisten koke-
muksiin hänestä johtajana. arvoval-
ta perustuu aina myös jossain määrin 
asemaan mutta ei voi koskaan pitkään 

rakentua pelkästään sille. Mitä tiu-
kempi tilanne, sitä laajempi auktori-
teetin ”kivijalan” tulee olla.

jämeryys tai jämäkkyys on omi-
naisuus, joka on totuttu yhdistämään 
johtajaan. Sillä näyttää myös olevan 
positiivinen korrelaatio arvovaltaan. 
jämeryydellä tarkoitetaan eräänlaista 
positiivista aggressiivisuutta, joka ei 
kohdistu vihamielisyytenä kehenkään 
mutta näkyy kyllä määrätietoisuutena, 
aktiivisuutena, peräänantamattomuu-
tena, sisukkuutena ja jonkinasteisena 
hyökkäävyytenä. Se on komennon ot-
tamista omasta itsestä ja asioista ja 
”lepsuuden” vastakohta. jämeryyden 
edellytyksiä ovat aktiivinen ote asioi-
hin, tarvittava tietotaito, oman epävar-
muuden hallinta, hyvät henkilösuhteet 
ja oman sitoutumisen ja motivaation 
varmistaminen.

1.8  Johtajan karisma
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mielten johtaja

johtajan auktoriteetti perustuu aina 
myös tunteeseen. Silloin saattaa olla 
kyse niin sanotusta karismasta, henki-
lökohtaisesta ”säteilystä”, jota on vai-
kea selittää ja analysoida. kenenkään 
tuskin kannattaa asettaa tavoitteek-
seen kehittyä karismaattiseksi johta-
jaksi. Sellaiseksi joko tullaan tai sitten 
ei. 

Hyvä johtaja on usein matalan pro-
fiilin johtaja, jolla ei ole suurta karis-
maa, ”lumovoimaa”. Hänellä ei ole tar-
vetta korostaa omaa johtajuuttaan ja 
omaa asemaansa. Hänen arvovaltansa 
ei ole kiinni johtamisen profiilista eikä 

riippuvainen näyttävistä johtajuuden 
symboleista. Tärkeintä on hänen luo-
mansa kestävä mielikuva, joka perus-
tuu käytännön näyttöihin. Väinö Linna 
on tehnyt ”Tuntemattoman sotilaan” 
koskelasta meille malliesimerkin täl-
laisesta johtajasta.

johtajan kuvan ja eri roolien paino-
tukset vaihtelevat riippuen yhteisös-
tä, sen organisaation muotoratkaisuis-
ta, organisaatiotasosta, henkilöstön 
omasta persoonasta sekä tilantees-
ta. Ei ole yhtä ihannekuvaa! Ei edes 
Väinö Linnan koskela ole ristiriidaton 
ihanne. Niinpä onnistuneiden johta-
jien jäljitteleminen ei ole hyvä ratkai-
su. jokainen johtakoon aidosti, omalla 
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persoonallaan, pankoon itsensä peliin 
ja säädelköön johtamiskäyttäytymis-
tään saamansa palautteen perusteel-
la. ja vastatkoon tuloksista!

karisma, johon aiemmin viitattiin, 
voidaan määritellä laajasti seuraaval-
la tavalla:

• karisma on johtajan kyky 
saada ympäristö tuntemaan 
suurta lojaalisuutta, sitou-
tuneisuutta ja uskollisuutta 
häntä itseään kohtaan sekä 
voimakasta halua ja alttiutta 
seurata hänen tahtoaan ilman 
pakkoa tai hyötyajattelua, luo-
puen omasta mukavuudesta 
ja antautuen jopa terveyden 
ja kuoleman vaaraan.

• karismaattisen johtajan seu-
raaminen voi jopa synnyttää 
johdettavissa voimakkaita 
mielihyvän tunteita riippumat-
ta siitä, miten vaikeita asioita 
hän johdettaviltaan vaatii.

• karisma on tietyn henkilön ai-
kaansaama ihmisten (joukon) 
kollektiivinen reaktio. 

• karisma on henkilön ominai-
suus, johon liittyy läheises-
ti seuraavanlaisia piirteitä: 
äärimmäinen itseluottamus, 
hallitsevuus ja voimakas va-
kaumus omien uskomusten 
moraalisesta arvosta.

• kyseessä on ympäristön koke-
ma ja asianomaiseen sijoitta-
ma ominaisuus, ei mikään ob-
jektiivisesti todettavissa oleva, 
mitattava asia.

• Se on myös johtajan ja ihmis-
joukon suhdetta kuvaava il-
maus.

• johdettavat sekä heidän yh-
teispelinsä johtajan kanssa 

selittävät karismaa paremmin 
kuin johtajan henkilökohtai-
set ominaisuudet.

• Ihmisten taipumus reagoida 
johtajuuteen voimakkaan po-
sitiivisesti, ts. karismaattisen 
johtajan esiintymisen toden-
näköisyys, vaihtelee riippuen 
paitsi johtajasta ja hänen mis-
siostaan myös ihmisryhmästä 
itsestään ja tilanteesta, ajas-
ta ja yhteydestä; vrt. Hitler ja 
Gandhi. 

• karismaattisessa henkilössä 
ruumiillistuu usein jokin mis-
sio.

karisman syntyyn vaikuttaa se, 
että johtajia pidetään yleensäkin mer-
kittävänä tulostekijänä, vaikka usein 
on epävarmaa, missä määrin he to-
della ovat vaikuttaneet tapahtumiin. 
Tämä johtunee ihmisten yleisestä ha-
lusta nähdä tietyt henkilöt, erityisesti 
valtaapitävät, vastuullisina erilaisista 
toteutuneista asioista. Ihmisten maa-
ilma tuntuu sillä tavoin turvallisem-
malta ja paremmin hallittavalta. Mitä 
huonommin tai paremmin asiat ovat, 
sitä suurempi tarve ihmisillä näyttää 
olevan lukea se jonkun syyksi tai an-
sioksi. Se helpottaa ja lisää hallinnan 
tunnetta.

Vahvan johtajan ansa 

karismaattinen johtaja ei viileästi tar-
kasteltuna, vastoin yleistä luuloa, vält-
tämättä ole mitenkään ihanteellinen 
johtaja. Häneen liittyy usein monia 
ongelmia. Yhteisö, jota vahva johtaja 
ryhtyy johtamaan, on usein kriisissä 
hänen tullessaan. Siksi hän on sen ih-
misille odotettu ja toivottu johtaja. Täl-
laiselle tilanteelle on tyypillistä, että 
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johtaja tekee kaikki merkittävät rat-
kaisunsa kautensa alussa. Näin hän 
luo linjansa ja mielikuvansa alaistensa 
silmissä ja mielissä. Hänen on tehtä-
vä nämä linjaratkaisunsa yleensä yk-
sin, salassa ja nopeasti, ilman erityi-
sen huolellista valmistelua mm. siitä 
ymmärrettävästäkin syystä, että ai-
kaa on vähän ja tilanne on kriittinen. 
koska hän toimii näin, hän ei tule osal-
listaneeksi eikä aidosti sitouttaneeksi 
joukkojaan. Hän ei itse huomaa aidon 
sitoutumisen puutetta, koska joukot 
kuitenkin seuraavat häntä. He seuraa-
vat häntä, koska hän on odotettu joh-
taja, pelastaja, eikä siten voi olla vää-
rässä. Sitä paitsi muut vaihtoehdot 
ovat vähissä.

Tällainen johtaja onnistuu usein 
kaikista vaikeuksista huolimatta, tilan-
ne laukeaa ja kääntyy voitoksi. Näin 
johtaja ei opi pitämään osallistamista 
ja sitouttamista tarpeellisena. Hän ei 
itse huomaa, että onnistuminen aina-
kin osittain johtuu suotuisista lähtö-
kohdista sekä organisaation ihmisten 
auliista tuesta ja panostuksista, ei yk-
sin hänestä itsestään ja hänen tavas-
taan toimia. johtaja keskittyykin tästä 
eteenpäin valitsemansa, menestyk-
seen johtaneen ja siten oikealta tun-
tuvan linjan vahvistamiseen ja puo-
lustamiseen. Näin muutoin yleensä 
arvokas asia, kokemus, kääntyy häntä 
vastaan. Hänen kokemuksensa, onnis-
tumisen elämyksensä on näet hankit-
tu tilanteessa, joka ei todennäköisesti 
tule toistumaan samanlaisena.

Hän ympäröi tässä itsensä, osin 
huomaamattaan, halukkailla ”jees-
alaisilla”, joita riittää tungokseen 
asti. Samalla hän aikaa myöten huo-
maamattaan eristäytyy. Hänen har-
vat välittömät alaisensa ottavat hänet, 
hänen itsensä sitä tiedostamatta, suo-
jelukseensa ja lisäävät siten eristäyty-

mistä. He omaksuvat portinvartijan ja 
suodattajan roolin. Se tapahtunee pää-
osin huomaamatta, mutta mukana voi 
olla myös sisäpiirin halu itse käyttää 
valtaa tällä tavoin. Yhtäkaikki, aidot, 
toimivat yhteydet johdettaviin jouk-
koihin katkeavat. Suosittu johtaja ka-
toaa joukkojensa keskuudesta ”nor-
sunluutorniinsa.

Eristäytyminen pahenee dramaatti-
sesti vaikeuksien kasaantuessa. Niitä 
aika tuo väistämättä menestyneenkin 
johtajan eteen. johtaja koettaa rat-
koa ongelmia tekemällä enemmän ja 
enemmän itse. Häneltä puuttuu dele-
goimisen kokemus, kyky ja taito. Hän 
ei ole oppinut luottamaan kehenkään. 
Näin tämä kerran niin loistava johtaja 
jatkaa linjallaan kunnes kaatuu siihen, 
että aikaisemmin hyväksi havaitut rat-
kaisut ja muuttunut todellisuus ajau-
tuvat sovittamattomaan ristiriitaan. 
Mikään ei näytä pelastavan menesty-
vää johtajaa. 

Tähän tilanteeseen ajautuneen joh-
tajan ainoa pelastus on ennenaikainen 
sankarikuolema, todellinen tai näen-
näinen. johtaja olisi kyllä voinut itse-
kin pelastautua vetäytymällä ajoissa 
syrjään ja tekemällä tilaa seuraajalle, 
joka sopii uusiin tilanteisiin paremmin 
ja jolla ei ole myyttisen sankarin taak-
kaa. Valitettavasti historia tuntee erit-
täin harvoja esimerkkejä näin valistu-
neesta johtajasta.

Yhteenvetona voidaan vielä alle-
viivata karismaattisen johtajan ongel-
mallisuutta organisaation kannalta. 
Vaikka hän, varsinkin kehityskaarensa 
alussa saattaa tuottaa organisaatiol-
leen loistavia voittoja, monille organi-
saatioille riittäisi ehkä hänen sijastaan 
muutama hiukan keskinkertaisem-
pi, yhteistyökykyisempi, värittömäm-
pi, vähemmän huomiota vaativampi 
ja helpommin hallittava johtaja. ka-
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rismaattinen johtaja unohtaa herkäs-
ti, keneltä asema ja puitteet tulevat. 
Hänestä voi tulla ”itsensä ihanne”, 
”maailman napa” ja ”herkkähipiäinen 
primadonna”, jonka kanssa koko orga-
nisaatio saa olla varpaillaan. Hän saat-
taa myös usein kollegansa vaikeaan 
asemaan itsekkyydellään ja yhteis-
työkyvyttömyydellään. Pahinta on, jos 
hän unohtaa organisaation yhteiset 
päämäärät tai kyseenalaistaa ne avoi-
mesti ja alkaa käydä ”omaa sotaan-
sa”. Tällaisen johtajan palauttaminen 
”ruotuun” saattaa osoittautua ongel-
malliseksi hänen nauttimansa kansan-
suosion vuoksi.

mitä jokainen johtaja voi oppia 
edellä kuvatusta? 

Menestys, varsinkin toistuva, luo her-
kästi illuusion sen jatkumisesta ikui-
sesti. Mikään ei kuitenkaan jatku au-
tomaattisesti entisellään, kaikkein 
vähiten menestys. johtajan on siksi 
huolehdittava jatkuvasti omasta kehit-
tymisestään ja joukkojensa kehittämi-
sestä. Hän on siitä vastuussa.

kukaan ei ole hyvä kaikessa eikä 
kukaan osaa kaikkea, ainakaan kai-
ken aikaa. Luopuminen uskosta, että 
minä osaan tämän, on välttämätöntä 
uuden luomiseksi. Tällainen luopumi-
nen on todiste terveen, aikuisen itse-
tunnon kehittymisestä. koska ei kan-
nata edes yrittää olla hyvä kaikessa, 
on ”taloudellista” vahvistaa itseään 
ensisijaisesti vahvuuksiensa alueella. 
Se tuottaa itsensä kehittäjälle nopeim-
min hänelle niin välttämättömiä onnis-
tumisen kokemuksia.

Menestynytkään johtaja ei välttä-
mättä selviä kaikista tilanteista. kas-
vuvaiheen menestynyt johtaja ei ehkä 
olekaan hyvä kriisissä. Häneen voi-
makkaasti vaikuttaneet onnistumisen 

kokemukset saattavat olla ”väärästä” 
tilanteesta peräisin. Tilanteen radi-
kaali muutos ei useinkaan anna aikaa 
sopeutua. Uudet tilanteet saattavat 
edellyttää uutta johtajuutta — tai joh-
tajaa. johtajan pitää osata myös luo-
pua johtajuudesta — mieluiten silloin, 
kun vielä menee hyvin. Tämä ei vain 
näytä kuuluvan kulttuuriimme. kaikki-
en edun mukaistakin luopumista saa-
tetaan pitää ”rintamakarkuruutena”.

alaisten suuri riippuvaisuus johta-
jastaan ei edistä rehellisyyttä ja avoi-
muutta. johtajan ei kannattaisi ta-
voitella ympäristöönsä harmoniaa. 
Todellinen, pysyvä harmonia on kui-
tenkin pelkkä harha. Se on myös erit-
täin tehokas kehittymisen ja kehittä-
misen tappaja. Erilaiset mielipiteet ja 
ajoittaiset ristiriidatkin ovat parempi 
vaihtoehto, kunhan ne pystytään avoi-
mesti kohtaamaan ja käsittelemään ja 
siten hyödyntämään. johtajan tulee-
kin olla herkkä muutoksista kertoville, 
usein heikoillekin signaaleille. Hänen 
tulee myös edellyttää tätä herkkyyttä 
lähipiiriltään.

johtajan tulee olla samanaikaises-
ti vahva ja nöyrä. Hän ei saisi olla ”it-
sensä ihanne”, vaikka hänen onkin 
tärkeätä hyväksyä itsensä ja rakastaa 
itseään kohtuullisessa määrin. Hänen 
tulisi myös varoa valitsemasta itsel-
leen alaisia vain ”itseihannetta” mit-
tapuuna käyttäen.

Valistunut itsevaltias ihanteellise-
na johtajana on sitkeästi elävä myytti! 
Itsevaltiaan vastakohta, jonkinlainen 
kollektiivi, voi olla hyvä päävastuun 
kantaja; sekin erehtyy mutta kykenee 
muuttamaan suuntaa ja kykenee ai-
nakin tekemään sen nopeammin kuin 
vahva, yksinäinen johtaja. kriisijohta-
misessa millekään kollektiiville ei ole 
sijaa, mutta hyvä johtoryhmän tyyppi-
nen tukiryhmä voi ottaa sen roolin. 
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ViestintÄ, VuoRoVaiKutus Ja 

JohtaJuus 

2.1  Johtaja ”käyttäytymisen tuottajana” 

johtaminen on erään määritelmän mu-
kaan vaikuttamista ihmisiin ja tekemi-
sen puitteisiin niin, että ihmiset saa-
vat työssään aikaan yhteisön kannalta 
välttämättömiä tuloksia. Ihmisten joh-
taminen ei ole sitä, että ihmisille teh-
dään jotakin. Se on sitä, että toimitaan 
niin, että heissä tapahtuu jotakin ja 
että he sitten tekevät sen, mitä pitää-
kin, hyvin tai vielä paremmin. Se on ih-
misten potentiaalin vapauttamista tu-
losten aikaansaamiseksi. 

kun johtajalla on selkeänä mieles-
sä kuva siitä, minkälaista tekemistä, 
toimintaa ja käyttäytymistä tulokset 
edellyttävät, hän voi toimia siten, että 
ihmiset tekevät, toimivat ja käyttäyty-
vät oikeansuuntaisesti. Näin voidaan 
sanoa, että johtaja voi omalla toimin-
nallaan tuottaa käyttäytymistä.

Seuraavassa käsitellään näitä joh-
tajan keinoja vaikuttaa ihmisiin eli 
tuottaa käyttäytymistä. keinoja ovat 
pelkistäen seuraavat:

1. käskeminen, työnjohto-oikeu-
den suoraviivainen käyttämi-
nen

2. järkiperäinen vaikuttaminen

3. Tunneperäinen vaikuttaminen. 

kaikkia näistä keinoista tarvitaan, 
ja siksi ne kaikki pitää osata. Hyvä joh-

taja käyttää niitä kaikkia tilanteen mu-
kaan ja sopivissa suhteissa. Hän on 
johtamisessaan toisaalta linjakas ja jä-
merä, toisaalta yksilöt ja tilanteet jous-
tavasti huomioon ottava. Hän ymmär-
tää, että tarvittavat tulokset riippuvat 
siitä, saako hän ihmisensä tekemään 
oikeita asioita oikein ja riittävästi.

käskeminen on kriisiorganisaatiol-
le normaali käyttäytymisen tuottami-
sen muoto. Tällainen organisaatiohan 
on tyypillinen ”päällikköorganisaa-
tio”, joka on harjoitettu toteuttamaan 
johtajan käskyjä kyseenalaistamatta, 
kyselemättä ja ihmettelemättä. Sotila-
sorganisaatioiden toimivuus on kautta 
aikojen perustunut riittävien sanktioi-
den eli voima- ja pakkokeinojen ole-
massaoloon ja käskettävien selkeään 
tietoisuuteen ja usein myös käytännön 
kokemukseen niistä. Tätä tietoisuutta 
on ylläpidetty käyttämällä näitä keino-
ja tarpeen mukaan säälimättä ja näyt-
tämällä, etteivät ne ole pelkkää teori-
aa.

kautta ihmiskunnan historia myös 
eri uskontokunnat ovat hyvin tehok-
kaasti käyttäneet tätä mahdollisuutta 
valtaan yli yksittäisten ihmisten ja ih-
misryhmien. Uskontokuntien varhais-
historia, ja joidenkin nykyhistoriakin, 
on ollut hyvin väkivaltainen. Niiden 
toiminnalle ovat olleet ominaisia eri-
laiset käskyt ja kiellot. Varsinaisen vä-
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kivallan vähitellen väistyessä erilaiset 
pelotteet ja palkinnot, ”piiskat ja pork-
kanat” ovat kuitenkin vaikuttaneet, 
varsinkin heikkoihin yksilöihin, suun-
nilleen samalla tavoin kuin sotaväen 
ankarat sanktiot. 

käskeminen voi olla tehokas ja tar-
peellinenkin johtamiskeino kaikissa or-
ganisaatioissa. Erityisen hyvin käske-
minen toimii, jos käskijä on kyseisessä 
tilanteessa ehdoton auktoriteetti ja jos 
kyseisessä tilanteessa loppujen lopuksi 
on yksi toimintavaihtoehto yli muiden.

käskemisessä on myönteistä että 
se, muista keinoista poiketen, tuottaa 
käyttäytymistä välittömästi. Sen varjo-
puolena kuitenkin on, ettei käskemäl-
lä ole mahdollista aikaansaada ihmis-
ten aitoa sitoutumista. Sitoutumisen 
varmistaminen ei ainakaan ole silloin 
mahdollista. kysymys sitoutumisesta 
ei oikeastaan lainkaan sovi käskemis-
kulttuurin yhteyteen, ei ole ainakaan 
aikaisemmin sopinut. kuitenkin juuri 
sitoutuminen tuottaa laadullisesti kor-
keatasoista ja tuloksellista toimintaa 
vaativissakin olosuhteissa.

Ihmisten järkeen vetoaminen on 
nykyaikaisia, paljon tietäviä ja osaa-
via ihmisiä johdettaessa tärkeä keino. 
käytännössä se merkitsee esimerkiksi 
tiedon levittämistä ja ihmisten koulut-
tamista. Näin ihmisille luodaan edelly-
tykset toimia organisaation haluamal-
la, tuloksia tuottavalla tavalla. 

Mitä merkittävämpää muutosta tai 
ponnistusta johtajan haluama käyttäy-
tyminen edellyttää, sitä selvempää on, 
ettei pelkkä tieto sinänsä aikaansaa 
välitöntä toimintaa. ”Tieto ei terapoi” 
kuten psykiatrian erikoislääkäri Pekka 
Salmimies asian omalla ammattikielel-
lään ilmaisee.

annettu tieto ei kuitenkaan ole hyö-
dytöntä, sillä se vetoaa ihmisen jär-
keen. Tiedolla perustellaan, miksi kan-

nattaa tai on tärkeätä toimia tietyllä 
tavalla. Perusteltu tieto puolestaan 
saattaa vaikuttaa asenteisiin, ainakin 
vähitellen. Tässä prosessissa johtaja 
on asennemuokkaajan roolissa. Vasta 
asenteita muuttanut, tunnetasolla toi-
miva tieto voi todella alkaa vaikuttaa. 
Valitettavasti kyseessä on usein aikaa 
vaativa prosessi.

Varsinkin suuria joukkoja johdetta-
essa ja haluttaessa toimia voimakkaasti 
jonkin asian puolesta korostuu johtajuu-
den merkitys tunnetason vaikuttajana. 
Tällaisissa tilanteissa johtajalta edelly-
tetään jalkautumista joukkojensa kes-
kuuteen eli runsasta liikkumista, nä-
kymistä, puhumista ja kuuntelemista. 
johtajan on hyvä näkyä ja näyttäytyä, 
olla käytettävissä ja myös viestiä siitä. 
karismaattiset johtajat ovat olleet kaut-
ta historian hyvin taitavia asenteisiin ja 
tunteisiin vaikuttajia. Nykyaikaisissa 
asiantuntijaorganisaatioissa tätä ku-
vataan termillä ”sakista johtaminen”. 
kenraali adolf Ehrnrooth puolestaan 
sanoo ”kenraalin testamentissaan”, 
että ”suomalaisia pitää johtaa edestä”. 

Vaikka sakista johtaminen vaatii ai-
kaa, se on johtajan työtä, joka ei saa 
koskaan päättyä. kerran saavutettu 
auktoriteetti on hyvin helppo menet-
tää. ja toisaalta johtajuus voidaan an-
saita ja ansaitaan vain ajan kulues-
sa. kriittisessä tilanteessa tarvittavan 
auktoriteetin on tilanteen sattuessa jo 
oltava valmiina olemassa, koska silloin 
sitä ei enää ehdi rakentaa. kokonaan 
toinen asia on, että ihmiset tarkkaile-
vat johtajaansa erityisen intensiivises-
ti juuri kriittisissä tilanteissa. Heidän 
johtopäätöksensä siitä, miten johtaja 
ja joukko näyttävät niistä selviytyvän, 
saattaa johtaa johtajan auktoriteetin 
kasvamiseen tai murenemiseen. Seura-
ukset tästä näkyvät seuraavissa, uusis-
sa tilanteissa.
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2.2  Palkinnot, voimakeinot ja toiminnan motiivit

merkitä johtajan omaa ja hänen alais-
tensa äärimmäistä kärsimystä ja jopa 
kuolemaa. Se voi myös merkitä näiden 
pahojen seuraamusten ketjureaktioita, 
kumuloitumista ja laajoja seurannais-
vaikutuksia.

Työn ja sen tulosten tarjoamia abst-
raktisia palkintoja voivat luterilaisen 
työmoraalin kulttuurissamme olla hy-
vin tehty työ ja sen tulokset sinänsä 
eli hyvin tehdyn työn ja sen tulosten 
tarjoamat onnistumisen elämykset ja 
mielihyvä. Onnistumisen kokemusten 
vahvistama tietoisuus omasta ja jou-
kon osaamisesta ennustaa selviyty-
mistä myös jatkossa. Se ei kuitenkaan 
takaa menestyksen jatkumista; myös 
nöyryyttä tarvitaan, jotta kokemuksis-
ta voisi oppia jotakin.

johtajan oman johtajuuden, arvos-
tuksen ja auktoriteetin vahvistuminen 
johdettavien silmissä on hänen kannal-
taan tavoittelemisen arvoinen palkin-
to. johtajan arvostuksen ja luottamuk-
sen lisääntyminen hänen esimiestensä 
silmissä voi avata uusia mahdollisuuk-
sia sekä johtajalle ja joukolle. Sekin en-
nustaa selviytymistä jatkossa. 

Oman esimiehen ja häntä ylem-
pien kiitos, kannustus ja hyväksymi-
sen ilmaus on johtajalle tärkeä pal-
kinto. Vastaanottaja itse tulkitsee sen 
usein koskevan paitsi työtä ja sen tu-
loksia myös häntä itseään ihmisenä; 
hän on ikään kuin lunastanut paikkan-
sa järjestelmän osana, osoittautunut 
järjestelmän luottamuksen arvoisek-
si. konkreettisia palkintoja voivat olla 
esimerkiksi eteneminen ja yleneminen 
organisaatiossa, uudet, haasteelliset 
tehtävät, symboliset palkinnot ja mo-
net menestymisen tunnusmerkit. 

mikä johtajaa motivoi?

jokaisen johtajan onnistuminen työs-
sään riippuu suuresti hänen henkilö-
kohtaisesta motivaatiostaan. Hyvä 
motivaatio ei välttämättä takaa hy-
viä tuloksia, mutta huono motivaatio 
ennustaa melkoisella todennäköisyy-
dellä myös huonoja tuloksia. johtajan 
oma motivaatio eli se, miten innos-
tuneena ja virittäytyneenä hän teh-
täviinsä ja tavoitteittensa saavutta-
miseen suhtautuu, riippuu monesta 
tekijästä. 

Motivaatiota tarkastellaan tässä 
kirjassa muualla syvällisemmin, joten 
tässä on tarkoitus paneutua vain seu-
raaviin neljään motivaatioon vaikutta-
vaan asiaan: Työn, sen tulosten ja or-
ganisaation tarjoamiin palkintoihin, 
sekä abstraktisiin että konkreettisiin, 
organisaation käytettävissä oleviin 
voimakeinoihin, kriisi- ja ääritilanteen 
luomiin uhkiin sekä johtajan ja hänen 
alaistensa kohtalonyhteyteen.

jokaiselle ajattelevalle ihmiselle työ 
ja sen tulokset ovat suuri mahdollisuus 
ansaita itselleen erilaisia abstraktisia 
ja konkreettisia palkkioita. johtajien 
kohdalla tämä mahdollisuus monin-
kertaistuu, koska heillä on mahdolli-
suus ansaita palkkioita ei vain oman 
työnsä vaan myös alaistensa työn ja 
sen tulosten kautta. Samalla tietys-
ti johtajan ja esimiehen riski ja vastuu 
on suurempi. Riski merkitsee uhkaa 
palkkioiden poisjäämisestä ja mahdol-
lisista sanktioista, voimakeinoista tai 
muista epämiellyttävistä seuraamuk-
sista, jotka kohdistuvat paitsi häneen 
itseensä myös hänen alaisiinsa. kriisi- 
ja ääritilanteessa epäonnistuminen voi 
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onnistumisen pakko

Vastuuntuntoiselle ja korkean työmo-
raalin omaavalle ihmiselle tietoisuus 
epäonnistumisesta on jo sinänsä hä-
peä ja rangaistus, jota vielä lisää on-
nistumisen kokemuksen poisjäämi-
sestä aiheutuva pettymys. Tällaiset 
toistuvat turhaumat ovatkin erittäin 
tehokkaita motivaation tuhoajia. Mo-
nia pelottavat myös epäonnistumisen 
mukanaan tuomat esimiehen reaktiot, 
epämukavat muutokset, tutusta ja tur-
vallisesta luopuminen, tarve muuttua 
ja kehittyä. Ihminen on perusluonteel-
taan konservatiivi, ja tämä ominaisuus 
ilmeisesti vielä korostuu ääritilanteis-
sa.

Pakkokeinot ja johtaminen

kriisi- ja sotilasorganisaatiossa, jonka 
on oltava ehdottoman tehokas ja jossa 
suorittajat joutuvat terveyden ja jopa 
hengen menettämisen vaaraan, tarvi-
taan lisäksi joitakin voimakeinoja. Nii-
tä käyttäen, niillä uhaten tai ainakin 
voimakeinojen olemassaolon yhteisen 
tiedostamisen varaan laskien orga-
nisaatio voi saada ihmiset tekemään 
sellaista, mikä muuten ehkä jäisi teke-
mättä. Tällaisen organisaation ainakin 
näennäisesti hallitsevan johtamiskei-
non, käskemisen, teho voisi vaarantua, 
ellei käskemisen ja käskijän takana oli-
si organisaation potentiaalista voimaa, 
joka käy yli yksittäisten ihmisten ja ih-
misjoukkojenkin tahdon. käskeminen 
on tällaisissa organisaatioissa niin tär-
keä asia, ettei sen toimivuuden voi sal-
lia vaarantuvan. Tämän vuoksi voima- 
ja pakkokeinoja tai niiden käyttämisen 
uhkaa tarvitaan organisaation voiman 
käytännön ilmenemismuotoina.

Pitkällä aikavälillä pelkällä voima- 
ja pakkokeinojen uhkaan ja käskijän 

asema-arvovaltaan perustuvalla käs-
kemisellä ei nykyaikana ja nykyih-
misten kanssa menestytä. Tarvitaan 
muutakin, tarvitaan tietoa ja niiden 
ihmisten järkeen vetoamista, joihin 
halutaan vaikuttaa, tarvitaan heidän 
asenteittensa muuttumista. Lisäksi 
tarvitaan johdettavien tunteisiin ve-
toavaa johtamistapaa, -tyyliä ja johta-
juutta, oman persoonan peliin pane-
mista ja sillä johtamista. 

jotta sinänsä välttämättömän käs-
kemisen yhteydessä ei jatkuvasti tar-
vitsisi muistuttaa voimakeinojen ole-
massaolosta ja rangaistusten uhasta, 
asiat on hyvä tehdä mahdollisimman 
selviksi jo etukäteen. 

Pelko motivaattorina

Palkintojen ja voimakeinojen konk-
reettisen käytön ja käyttöpotentiaa-
lin ohella ihmisten käyttäytymiseen ja 
motivaatioon vaikuttaa tilanne ja sen 
uhkaavuus. kysymys on yksinkertai-
sesti siitä, että onnistumisen ja sel-
viytymisen mahdollisuudet riippuvat 
ehkä loppujen lopuksi eniten joukon 
pysymisestä koossa ja siitä, pyrkii-
kö se joukkona saavuttamaan tavoit-
teensa. joukon voima ulospäin ja sen 
sisäänpäin suuntautuva koossapitävä 
voima, koheesio, ovat suorassa riip-
puvaisuussuhteessa toisiinsa. joukol-
la on voimaa, jos se pysyy koossa. Toi-
saalta joukko pysyy koossa niin kauan 
kuin sillä on voimaa. 

Ääritilanteessa, jossa yksilö kou-
riintuntuvasti kokee kuoleman, haa-
voittumisen, saarroksiin joutumisen 
tai vangiksi jäämisen uhan, kysymys 
on yksittäisen ihmisen kohdalla vaih-
toehtoisten ratkaisujen tietoisesti tai 
alitajuisesti arvioitavasta keskinäi-
sestä paremmuudesta: pakenenko, 
kieltäydynkö tai pysynkö joukossa ja 
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koetan selviytyä osana sitä? Pakene-
mis- ja kieltäytymisvaihtoehtoon sisäl-
tyy mahdollisuutena toive selviytyä tai 
ainakin tilapäisesti päästä pois kes-
tämättömältä tuntuvasta tilanteesta. 
Uhkana siihen sisältyy pelko yksin jää-
misestä ja joukon voiman menettämi-
sestä, turvattomuus, häpeä tovereiden 
jättämisestä ja halveksituksi tulemi-
sen todennäköisyys. joukossa pysy-
misen tarjoamia mahdollisuuksia ovat 
”osakkuus joukon voimasta” sekä jou-
kon ja yksittäisten tovereiden, ennen 
kaikkea johtajan, läsnäolollaan luoma 
turvallisuuden tunne. Uhkana on täs-
sä vaihtoehdossa kuoleman, haavoit-
tumisen, saarroksiin ja vangiksi joutu-
misen vaaran jatkuminen. 

johtajan ja hänen joukkonsa sekä 
heidän motivaationsa kulkevat käsi 

kädessä. Hyvä johtaja kykenee luo-
maan joukkonsa jäsenille motivoitu-
misen edellytykset, ja se on hänen 
tehtävänsäkin. Toisaalta vain hyvin 
motivoitunut johtaja kykenee vaikut-
tamaan johdettaviensa motivaatioon 
positiivisesti. jokainen hyvinkään mo-
tivoitunut johtaja ei siinä välttämättä 
onnistu, koska ihmiset ovat erilaisia 
ja motivoituvat erilaisista asioista ja 
eri tilanteissa vielä eri tavoin. Se, ettei 
johtaja saa johdettaviaan mukaansa, 
saattaa olla hänelle tappio, joka mu-
rentaa hänen omankin motivaation-
sa ja sen myötä hänen johtajuutensa. 
Yhteenvetona voidaankin sanoa, että 
yhdessä menestytään, yhdessä hä-
vitään, johtaja innostaa joukkoaan ja 
joukko johtajaansa.

2.3  esimies-alaiskeskustelut johtamisen välineenä

organisoitua vuorovaikutusta

Esimies-alaiskeskustelut on yleisnimi 
niille johtamisjärjestelmään kuuluville, 
organisoiduille keskusteluille, joita yk-
sittäiset esimiehet käyvät kahdenkes-
kisinä yksittäisten alaistensa kanssa. 
keskusteluista käytetään eri organisaa-
tioissa erilaisia nimiä kuten kehityskes-
kustelut, tuloskeskustelut, suunnittelu-
keskustelut, arviointikeskustelut jne.

Esimies-alaiskeskustelujen idean 
taustalla on ajatus mahdollisuudesta 
vaikuttaa ihmisten työmotivaatioon. 
Tämä kannattaa muistaa keskuste-
lujen suunnittelussa ja toteutukses-
sa. keskustelujen tulee tukeutua nii-
hin asioihin, jotka ihmisiä motivoivat 

työssä. Esimies-alaiskeskustelut ovat 
keskeinen osa toimivaa esimiehen ja 
hänen alaistensa välistä viestintää 
ja vuorovaikutusta. Näitä asioitahan 
ovat tarve kuulua joukkoon, hyvät ih-
missuhteet ja niiden tuottama mielihy-
vä, tunne, että on hyväksytty ja arvos-
tettu ihmisenä ja työntekijänä. 

Työn on parasta olla mielekästä ja 
arvostettua. Ihmiset haluavat myös 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työ-
hönsä sekä sen puitteisiin ja tuloksiin. 
Työn tulee tarjota haasteita, mutta ta-
voitteet on syytä mitoittaa yhdessä 
myös realistisiksi. Onnistumisen ko-
kemuksia tulee olla tarjolla mahdol-
lisimman usein. Epäonnistumisia ei 
voi täysin välttää, mutta niiden raken-
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tava käsittely auttaa jatkamaan pon-
nisteluja. Tärkeätä, ehkä kaikkein tär-
keintä on voittopuolisesti positiivinen 
ja rakentava palaute tuloksista, toi-
minnasta ja työkäyttäytymisestä sekä 
mahdollisuus oppimiseen ja kehitty-
miseen. Oman esimiehen tuki on tässä 
korvaamaton.

mihin työyhteisö tarvitsee 
keskusteluja?

kaiken lähtökohtana on yhä haasteel-
lisemmaksi muodostuva toimintaym-
päristö. Toiminnan tuloksellisuuden 
vaatimukset kasvavat kaiken aikaa, 
kilpailu kovenee, asiakkaat vaativat 
laatua ja omistajat edellyttävät tuot-
toa pääomalleen. Tämä edellyttää toi-
minnan, asioiden ja tapahtumien voi-
makasta haltuunottoa ja hallintaa. 
johtamisen tulee olla erittäin herkästi 
reagoivaa.

Hyvät tulokset ovat viime kädessä 
kiinni yhteisön ihmisistä ja heidän te-
kemistensä määrästä ja laadusta, hei-
dän oppimisestaan, kehittymisestään 
ja osaamisestaan, heidän asenteis-
taan ja motivaatiostaan sekä heidän 
yhteistoiminnastaan. Ihmisistä lähtevä 
johtamisajattelu ja sitä palveleva joh-
tamisjärjestelmä edellyttävätkin kes-
kustelukäytäntöä. Muuttuva ympäristö 
edellyttää jatkuvaa yksilöllistä ja yhtei-
söllistä oppimista, oppivaa organisaati-
ota. Tulosten mukainen palkitseminen 
edellyttää sopimista mittareista ja arvi-
ointitavoista. Työyhteisön ilmapiiri on 
myös tärkeä tulostekijä, sillä yhteisön 
ihmiset eivät halua olla pelkkä resurs-
si. He tarvitsevat osallistumisen ja vai-
kuttamisen kanavia. Heillä on oikeus 
antaa, saada ja hyödyntää palautetta. 
johdon tulee myös voida viestiä heille 
velvollisuudesta antaa, ottaa vastaan 
ja hyödyntää palautetta. 

kaiken tämän lisäksi johtamisen 
edellytetään olevan eettisesti ja moraa-
lisesti korkeatasoista. Vaativissa tilan-
teissa etäinen ja kasvoton johtaminen 
ei käy. Yhteisön tulee voida tarjota jo-
kaiselle oma lähin esimies keskeisek-
si tuloksellisen toiminnan resurssiksi. 
On selvää, että tällaisiin haasteisiin 
vastaaminen ei onnistu ilman jotakin 
sovittua, yhteistä välinettä. Esimies-
alaiskeskusteluja parempaa mahdolli-
suutta ei tähän mennessä kukaan ole 
osannut ehdottaa.

esimies-alaiskeskustelut ja 
johtamisjärjestelmä

Esimies-alaiskeskustelut ovat keskei-
nen osa osallistamisen ja sitouttami-
sen henkeä. Ne ovat myös keskeinen 
osa samassa hengessä toimivaa johta-
misjärjestelmää. Ne ovat väline ja ka-
nava asioiden hoitamiselle, eivät it-
setarkoitus. Niiden tavoitteena ovat 
hyvä tuloksentekokyky, asioiden te-
hokas ”haltuunotto” ja hallinta, johta-
misprosessin toimivuus, tulosvastuun 
ja toimivallan selkeys, yksiköiden väli-
nen koordinointi, kokonaisuuden edun 
korostuminen ja yhteisöllinen oppimi-
nen. 

Niiden tavoitteena on myös kehit-
tää organisaatiota ihmisten yhteisök-
si, jolle ovat tyypillistä hyvä ilmapiiri, 
positiivinen johtamisote ja -kulttuu-
ri ja esimiehet alaistensa resursseina. 
Ne tähtäävät ihmisten väliseen moni-
muotoiseen vuorovaikutukseen, jonka 
keskeinen osa on toimiva palautekult-
tuuri. Niiden tehtävänä on lisätä työn 
mielekkyyttä ja palkitsevuutta, yksilöi-
den motivoituneisuutta, henkistä hy-
vinvointia ja psyykkistä toimivuutta. 

Esimies-alaiskeskustelut voivat 
olla luonteeltaan organisoituja tulos-
suunnittelukeskusteluja, tulosarvioin-
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tikeskusteluja ja kehityskeskusteluja. 
Ne voivat kuitenkin olla myös vapaa-
muotoisia ja tilanteenmukaisia. Or-
ganisoitujen keskustelujen tärkeänä 
tavoitteena on myös vapaamuotois-
ten keskustelujen kehittyminen. kes-
kustelut voivat olla kahdenkeskisiä ja 
ryhmäkeskusteluja, vaikka kahden-
keskiset ovatkin aina etusijalla. kes-
kusteluille voidaan antaa erilaisia ni-
miä. 

keskustelut ovat elimellinen osa 
kulttuuria ja siten kaikkia esimiehiä 
ja heidän tulosvastuisia alaisiaan vel-
voittava käytäntö. Muillakin kuin tu-
losvastuisilla tulee olla oikeus hen-
kilökohtaisiin keskusteluihin oman 
esimiehensä kanssa. koska keskus-
telut ovat keskeinen ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen kanava, niitä tulee 
myös jatkuvasti kehittää. kehittämi-
sen kohteena voivat olla esimerkiksi 
keskustelujärjestelmä suhteessa joh-
tamisjärjestelmään ja -prosessiin, kes-
kustelujen asiasisältö tai keskustelu-
ote ja -ilmapiiri.

mistä kannattaa, voi ja pitää 
keskustella?

keskustelujen aiheet ovat moninaiset. 
aina kannattaa keskustella yhteisös-
tä, yksiköstä ja yksilöistä. keskuste-
lut voivat koskea menneisyyttä, nykyi-
syyttä ja tulevaisuutta. keskusteluilla 
luodaan pohjaa yhteiselle suunnitte-
lulle keskustelemalla onnistumisen 
keskeisistä alueista ja niiden priori-
soinnista, onnistumisen mittareista ja 
arviointitavoista sekä tavoitetasois-
ta ja tavoitteista. keskustelut koske-
vat suunnittelun eri tasoja: strategis-
ta suunnittelua, vuosisuunnittelua ja 
vuosisuunnittelun jaksotusta. Niissä 
käsitellään myös eri suunnitelmataso-
jen keskinäistä integrointia sekä suun-

nitteluprosessia suhteessa organisaa-
tioon ja suhteessa aikaan.

keskusteluissa käsitellään suun-
nitelmia, niiden toteuttamista ja to-
teutuneita tuloksia ja niiden eri ulot-
tuvaisuuksia, taloutta, toimintaa ja 
kehittämistä. Niissä puhutaan siitä, 
mitä tapahtui, miksi ja mitä siitä seura-
si sekä siitä, miten toteutuneisiin tulok-
siin reagoidaan, korjaavista toimenpi-
teistä, muutoksista, kehittämisestä ja 
oppimisesta. Myös tulosten mukaises-
ta palkitsemisesta tulee keskustella.

Tärkeä keskustelujen aihe ovat 
myös yhteisön erilaiset sidosryhmät, 
niiden odotukset ja panostukset sekä 
niihin vaikuttaminen. Myös tuloksel-
lisen toiminnan edellytyksistä tulee 
keskustella. Silloin käsitellään käy-
tettävissä olevia ja tarvittavia voima-
varoja, organisaatiota, ihmisiä, mene-
telmiä, järjestelmiä ja välineitä sekä 
työympäristöä.

Ihminen on kokonaisvaltainen olio, 
jonka toiminnan tuloksellisuuteen vai-
kuttavat myös muut kuin työelämän 
asiat. Siksi esimies-alaiskeskusteluis-
sa tulee voida käsitellä myös toinen 
toistensa yksityisasioita siltä osin, kun 
ne vaikuttavat työn tuloksiin, tulosten 
arviointiin, toimintaan työssä ja työ-
käyttäytymiseen. 

mitä keskustelut voivat antaa 
esimiehelle?

jotta esimies-alaiskeskusteluja käy-
täisiin ja jotta niiden laatu olisi korkea, 
keskustelun osapuolten tulee voida 
kokea keskustelut aidosti hyödylli-
siksi omalta kannaltaan. Esimiehelle 
keskustelut ovat ennen muuta mah-
dollisuus varmistaa oman yksikkönsä 
tuloksellisuus. jos hän onnistuu täs-
sä, hänellä on paremmat edellytykset 
kantaa oma vastuunsa. 

ViestintÄ, VuoRoVaiKutus Ja JohtaJuus



��

Johtaminen Ja JohtaJuus

keskustelut tarjoavat esimiehelle 
parantuneet mahdollisuudet vaikut-
taa yksikkönsä ihmisten toimintaan 
ja sen tuloksiin. Niiden avulla hänellä 
on mahdollisuus varmistaa yksikkön-
sä strategisten suunnitelmien toteutu-
minen operatiivisten toimenpiteiden 
kautta. Ne ovat hänelle tilaisuus vies-
tiä alaisilleen yhteisön ja sen sidosryh-
mien tahdosta. Hänen tehtävänsä joh-
tajana on toteuttaa tätä tahtoa. 

Esimies-alaiskeskustelut ovat osa 
reagoivaa, aktiivista johtamista. Ne 
ovat mahdollisuus puuttua tavoit-
teista poikkeaviin tuloksiin ja toimin-
taan, varmistaa resurssien käytön te-
hokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus. 
Ne ovat myös tilaisuus varmistaa de-
legoinnin toimivuus olipa sitten kyse 
tehtävien, töiden, toimivallan tai tulos-
vastuun delegoinnista. 

Esimies-alaiskeskusteluissa ra-
kennetaan myös perusta tuloksiin pe-
rustuvalle alaistensa palkitsemiselle. 
Niissä esimies varmistaa tiedon kulun 
alaisilta itselleen, muilta sidosryhmil-
tä itselleen, itseltään alaisilleen ja it-
seltään muille sidosryhmille. Niissä 
hän saa tietoa oman yksikön työilma-
piiristä ja mahdollisuuden vaikuttaa 
siihen ja tilaisuuden kartoittaa alais-
tensa työmotivaatiota ja toimia sen 
hyväksi. kaiken kaikkiaan ne ovat esi-
miehelle mahdollisuus tukea alaisten-
sa onnistumisen edellytyksiä.

keskusteluissa esimiehelle tarjou-
tuu tilaisuus tutustua alaisiinsa myös 
ihmisinä. Niissä saamiensa tietojen ja 
osaamisen avulla hänellä on mahdol-
lisuus kartoittaa yksikkönsä henkilö-
resursseja ja niiden kehittämistarpei-
ta tulevaisuuden haasteiden varalle. 
Ennen muuta ne ovat hänelle tilaisuus 
antaa ja saada palautetta, saada uusia 
ideoita ja itse kehittyä ihmisenä ja joh-
tajana.

mitä keskustelut voivat antaa 
alaiselle?

jotta keskustelujen toinen osapuo-
li, alaiset, myös olisivat motivoitunei-
ta käymään keskusteluja, niiden tu-
lee tarjota heillekin jotain erityisen 
houkuttelevaa. Rakenteiden epäsel-
vyys, viestinnän puutteellisuus ja tie-
don puute aiheuttavat työyhteisön 
ihmisten keskuudessa yleensä epä-
varmuutta ja turvattomuuden tunnet-
ta. Esimies-alaiskeskustelut voivat 
parhaimmillaan tarjota näiden puut-
teiden vähentymistä ja siten lisään-
tyvää turvallisuutta. Myös työmoti-
vaation kannalta ne ovat mitä ilmeisin 
mahdollisuus. 

Esimies-alaiskeskusteluissa alai-
nen saa tietoa koko työyhteisöstä, 
omasta yksiköstään, omasta tehtäväs-
tään ja omista tavoitteistaan, ja hän 
pääsee myös vaikuttamaan näihin asi-
oihin. Näin hänen edellytyksensä si-
toutua yhteisiin päämääriin paranevat 
huomattavasti. Hän saa myös mah-
dollisuuden vaikuttaa omiin resurs-
seihinsa, oman työnsä sisältöön, olo-
suhteisiin ja puitteisiin. Ehkä kaikkein 
tärkeintä on se, että hän saa väistä-
mättä palautetta omista tuloksistaan, 
toiminnastaan ja työkäyttäytymises-
tään. Hänellä on tilaisuus keskustel-
la kehittymismahdollisuuksistaan ja 
-haasteitaan. Nämä keskustelut mer-
kitsevät hänelle näyttöä esimiehen ja 
yhteisön tuesta. Niiden kautta hänelle 
tarjoutuu myös mahdollisuus ymmär-
tää paremmin esimiehensä toimintaa 
ja motiiveja ja tutustua esimieheensä 
ihmisenä.

suunnittelukeskustelut

Suunnittelukeskustelujen yleistavoit-
teena on asioiden haltuunotto ja hal-
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linta. Niiden tarkoituksena on luoda 
selkeät puitteet ihmisten tuloksellisel-
le toiminnalle ja varmistaa tulosvas-
tuun, toimivallan ja tehtävien selkeys 
ja kaiken tämän kautta strategisten 
suunnitelmien toteutuminen. 

jotta halutut, päätetyt ja sovitut 
asiat varmasti toteutuisivat, on tär-
keätä sopia yhdessä asioiden tärke-
ysjärjestyksestä, priorisoinnista. Sillä 
vaikutetaan huomion, toiminnan ja pa-
nostusten kohdistamiseen. Priorisoin-
nin ohella on tuloksenteon alueiden 
aito sisäistäminen tärkeätä. Niitä ovat 
talous, toiminta eli sen määrä ja laatu 
sekä kehittäminen. Priorisointiin vai-
kuttaa myös panos/tuotos -ajattelu.

Yhteisökokonaisuuden etujen var-
mistaminen on jokaisen esimiehen 
keskeinen ja jakamaton tehtävä. Siitä 
seuraa mm. yksiköiden suunnitelmien 
koordinoinnin tarve. Suunnittelukes-
kustelujen eräänä tavoitteena on var-
mistaa esimiehen ja hänen alaisensa 
alaisen turvallisuus siinä määrin kuin 
se on mahdollista. Se merkitsee kum-
mankin osapuolen mahdollisuutta vai-
kuttaa omiin vastuisiinsa ja mahdolli-
suutta harkita omaa valmiuttaan ottaa 
vastuuta

On hyvä huomata, että suunnittelu-
keskustelut tähtäävät tulevaisuuteen 
siinäkin mielessä, että niillä luodaan 
perusta edessä olevalle omalle seu-
rannalle ja esimiehen valvonnalle. Sen 
lisäksi niissä syntyy pohja yksilöllisel-
le ja yhteisölliselle oppimiselle ja ke-
hittämiselle.

Suunnittelukeskustelut alkavat 
yleensä normaalilla keskustelun ava-
uksella ja yleisten kuulumisten vaihta-
misella. Tässä ja keskustelun myöhem-
missäkin vaiheissa on hyvä huomata, 
että kyseessä on normaali kahden ai-
kuisen ihmisen välinen, asiapitoinen 
vuorovaikutustilanne.

keskustelun aluksi osapuolet totea-
vat yhdessä strategisten suunnitelmi-
en määrittelemät reunaehdot tulevan 
tulosvuoden suunnittelulle. Tämä tu-
lee käydä läpi sekä koko työyhteisön 
että kyseisen tulosyksikön tasolla. 
Meneillään olevan tulosvuoden asiat 
käydään tämän jälkeen yhdessä läpi, 
ja näin luodaan perusta tulevan vuo-
den suunnittelulle.

kuluva vuosi on kaiken suunnittelun 
perusta. Siksi tuoreimpien välitulosten 
arviointi ja tulosennusteen määrittele-
minen koko vuodelle ovat välttämät-
tömiä. Tämä keskustelu voi sisältää 
myös tarvittavista toimenpiteistä so-
pimisia kuluvan vuoden tulosten var-
mistamiseksi. 

keskustelun pääsisällön muodosta-
vat tulevan tulosvuoden suunnitelmat 
yksikkö- ja yksilötasolla. Suunnitelmat 
käydään pääkohdittain läpi ja niistä 
sovitaan yhdessä. 

Vuosisuunnitelman osia ovat yleen-
sä tulossuunnitelmat, toimintasuun-
nitelmat, kehityssuunnitelmat ja bud-
jetit. Niiden ohella käydään myös läpi 
alaisen henkilökohtaiset kehittymis-
tarpeet. Se edellyttää sekä tarpeiden 
tunnistamista että niiden tunnusta-
mista. Yhdessä sovitaan myös kaikis-
ta tarvittavista toimenpiteistä. 

On myös hyvä, jos alaisen henkilö-
kohtaisista asioista voidaan keskus-
tella ainakin niiltä osin, kun ne vai-
kuttavat  hänen suoritustasoonsa tai 
suoritusten arviointiin.

keskustelu päättyy yhteenve-
to ja molemminpuolisen sitoutumi-
sen varmistamiseen sekä jatkosta 
sopimiseen. Samalla sovitaan suunni-
telmadokumenttien taltioinnista. Pe-
riaatteessa tulee varmistaa ainakin 
yksi kappale kummallekin osapuolel-
le, mahdollisesti yksi kappale esimer-
kiksi tulostoimenkuvaa myös esimie-

ViestintÄ, VuoRoVaiKutus Ja JohtaJuus



�0

Johtaminen Ja JohtaJuus

hen esimiehelle. joskus toimitetaan 
yksi kappale tulostoimenkuvaa myös 
jollekin suunnittelu- tai henkilöstöor-
gaanille.

tulosarviointikeskustelut

Tulosarviointikeskustelujen tai tulos-
keskustelujen tavoitteena on yleensä 
varmistaa toteutuneiden tulosten tun-
nistaminen ja tunnustaminen. Niissä 
tulee myös voida päättä mahdollisista 
korjaavista toimenpiteistä ja kehittä-
mistoimenpiteistä. Molemminpuolisen 
palautteen toteutumisen kannalta ne 
ovat mitä keskeisin mahdollisuus ja ti-
laisuus. Niissä varmistetaan myös yk-
silöllinen ja yhteisöllinen oppiminen ja 
tuloksiin perustuva palkitseminen. Mo-
lemminpuolinen motivaatio on hyvin 
riippuvainen näistä keskusteluista.

Tuloskeskustelut alkavat yleensä 
normaalilla keskustelun avauksella ja 
yleisten kuulumisten vaihtamisella. 
Sen jälkeen käydään yleensä läpi edel-
lisen vuoden toteutuneet tulokset ja 
toiminta verrattuina sovittuihin tulos-
suunnitelmiin, toimintasuunnitelmiin, 
kehityssuunnitelmiin, ja taloussuun-
nitelmiin tai budjetteihin. Sitten käsi-
tellään edellisen vuoden toteutuneista 
tuloksista johtuvat kiitokset ja palkit-
seminen ja tietenkin kriittinen, mutta 
rakentava palaute.

korjaavista toimenpiteistä ja kehit-
tämistoimista sopiminen kertovat aktii-
visesta ja reagoivasta johtamisottees-
ta. Oppivan organisaation tavoitteiden 
toteutuminen edellyttää yksilöllisen ja 
yhteisöllisen oppimisen varmistamis-
ta. Meneillään olevan vuoden välitu-
lostilanne ja koko vuoden tulosennus-
teen läpikäyminen edellisen vuoden 
tulosten valossa on myös välttämätön-
tä. Ne saattavat edellyttää merkittä-
viäkin johtopäätöksiä ja päätöksiä. 

Erittäin tärkeä osa keskustelua on 
molemminpuolinen palautteenanto. 
Esimies antaa alaiselleen palautet-
ta hänen toiminnastaan ja työkäyt-
täytymisestään ja alainen esimiehel-
le hänen toiminnastaan esimiehenä. 
Palautteen tulee luoda perusta mo-
lempien osapuolten henkilökohtaisten 
kehittymistarpeiden ja kehittämistoi-
menpiteiden täsmentämiselle. 

Tässäkin keskustelussa tulee voida 
käsitellä alaisen henkilökohtaisia asioi-
ta niiltä osin, kun ne ovat vaikuttaneet 
tai vaikuttavat hänen suoritustasoon-
sa tai suoritusten arviointiin. keskus-
telun tulee päättyä yhteenvetoon ja 
molemminpuolisen sitoutumisen var-
mistamiseen. Muistion tekeminen ja 
sen tarkistaminen keskustelussa kes-
keisistä sovituista asioista on myös 
hyvä ja suositeltava käytäntö. jatkos-
ta sopiminen päättää yleensä keskus-
telun. 

Vapaamuotoiset, konsultoivat 
esimies-alaiskeskustelut

Vapaamuotoiset esimies-alaiskeskus-
telut ovat ajasta ja paikasta riippu-
mattomia, tilanteiden synnyttämiä 
keskusteluja. Niiden luonne on yleen-
sä konsultoiva, ts. esimies toimii niis-
sä alaisensa tukena hänen tehdessään 
päätöksiä omissa asioissaan. 

konsultoivan keskustelun tavoit-
teena voi olla esimerkiksi:

1. auttaa alaista ratkaisemaan 
oma työhön liittyvä ongel-
mansa siten, että hän säilyt-
tää itsenäisyytensä ja että 
vastuu ratkaisusta on hänen 
itsensä

2. Estää ongelmaa luisumasta 
kriisiksi
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3. Välttää hyvän ihmisen lähte-
minen yhteisöstä

4. Lisätä alaisen lojaliteettia
5. Tuottaa molemmille onnistu-

misen kokemus

Näiden keskustelujen lähtökohta-
na on yhdessä todettu ja hyväksyt-
ty tarve. Tarve voi näkyä esimerkiksi 
erilaisena oireiluna, kuten ärtymykse-
nä, alakuloisuutena, poikkeuksellisina 
virheinä työssä tai epärationaalisena 
käyttäytymisenä. Esimiehen tulee hy-
väksyä se tosiasia, että alaisella on on-
gelma ja oikeus saada apua sen ratkai-
semisessa. On tärkeätä, että esimies 
on lähellä ja käytettävissä, kykenee 
toimimaan alaisensa resurssina.

Tämän jälkeen osapuolet yhdessä 
järjestävät tilaisuuden keskusteluun 
ja varmistavat keskustelun kiireettö-
myyden, henkilökohtaisuuden ja luot-
tamuksellisuuden. Osapuolet mää-
rittelevät myös yhdessä keskustelun 
syyn, kohteen ja tarkoitusperät. He so-
pivat ja rauhoittavat keskustelua var-
ten ajan ja mielellään neutraalin, rau-
hallisen paikan. 

keskustelussa vallitsee työlähtöi-
nen lähestymistapa, mutta sopivaa 
”lämmittelyä” ei pidä unohtaa. kes-
kustelun aikana mahdollisesti tapah-
tuvassa palautteen antamisessa on 
hyvä tukeutua vahvuuksiin. aktiivi-
nen kuuntelu ja kuulluksi tulemisen 
tunteen välittäminen on molempien 
keskeinen velvollisuus. On tärkeätä, 
että esimies rohkaisee alaistaan puhu-
maan ongelmastaan, rauhoittaa hänet 
ja saa hänet avautumaan. 

Esimies voi ohjailla keskustelun 
kulkua avoimilla kysymyksillä. Suljet-
tuja yhden vastauksen kysymyksiä 
tulee välttää, koska ne ovat liian oh-
jailevia. Mahdollisen ongelman puke-

minen sanoiksi on välttämätöntä, sil-
lä sanoiksi puettu ongelma ei enää ole 
ongelma vaan ilmiö, joka hakee ratkai-
suaan. Vaikeissa asioissa voi tosiasioi-
den kanssa silmäkkäin asettaminen, 
olla välttämätöntä. Sen tulee kuiten-
kin tapahtua ilman syyllistämistä. Tar-
peen mukaan ongelma määritellään 
uudelleen ja pannaan oikeisiin mitta-
suhteisiin. alaista on hyvä pyytää ker-
tomaan myös tunteistaan ja ajatuksis-
taan.

Tämän jälkeen esimies siirtyy kes-
kustelussa vaihtoehtojen pohditutta-
miseen ja mahdollisuuksien tarjoami-
seen. Hän auttaa alaista harkitsemaan 
pulmaansa perusteellisesti toimimalla 
alaisen resurssina, ei ongelmanratkai-
suautomaattina. kaiken aikaa hänen 
tulee muistaa välttää ”auktoriteetti-
ansaa”. alaisen ongelmia ei pidä vä-
hätellä. Esimiehen omien vaikeuksien 
myöntäminen voi rauhoittaa alaista.

Esimiehen tulee viestiä, että on-
gelma on ratkaistavissa. Omaa mieli-
pidettä ei pidä kiirehtiä ilmaisemaan. 
Faktoja ja vaihtoehtoja voi kyllä esit-
tää, mutta alaisen on itse saatava löy-
tää ratkaisu omaan ongelmaansa. On 
muistettava, että kyseessä on alaisen 
ongelma, ei esimiehen. Ei pidä myös-
kään painostaa alaista sellaiseen, mi-
hin hän ei itse usko. Onkin parasta 
hyväksyä alaisen ratkaisu omasta mie-
lipiteestä riippumatta. korkeintaan esi-
mies voi tehdä jonkin vastaehdotuksen. 
Toimintasuunnitelmasta ja uudesta ta-
paamisajankohdasta sopimalla alaisel-
le voi vielä jättää harkinta-aikaa.

Esimiehen kannattaa mieluiten tu-
kea alaisen itsensä löytämiä ratkai-
suja. alaisen oma oivallus on kehit-
tymisen paras perusta. Ystävällinen, 
puolueeton ja neutraali ilmapiiri aut-
taa tässä. kun ratkaisu on löytynyt, 
alainen on itse vastuussa sen toteutta-
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misesta ja sen seurauksista. On hyvä 
muistaa, että esimies tai työyhteisö ei 
ole terapeutti. Esimies toimii vain alai-
sensa resurssina, ei hänen ongelmien-
sa ratkaisijana.

esimies-alaiskeskusteluissa yleensä 
huomioitavaa

Perustavaa laatua oleva vaatimus on, 
että keskusteluihin tulee löytyä aikaa. 
ajan puute on yleensä asioiden prio-
risointikysymys, ja esimieshän on en-
nen muuta alaisiaan varten. Esimie-
hen ajankäyttö sisältää viestejä siitä, 
miten hän arvostaa alaisiaan. Näissä 
keskusteluissa on kyse esimiestyön 
tärkeimpiin kuuluvasta asiasta, joten 
aika on hyvä varata ajoissa sekä esi-
miehen että alaisen kalenteriin. ajois-
ta sopiminen on osa yhteisön yhteistä 
ajankäytön hallintaa. jämeryys sopi-
misessa korostaa keskustelujen tärke-
yttä ja vähentää ajan puutteesta johtu-
via ongelmia sitten, kun keskustelujen 
aika tulee. Sopimisessa alainen on 
yleensä aloitteentekijänä.

Sekä esimiehen että alaisen tulee 
valmistautua keskusteluun huolelli-
sesti tavoitteenaan hyvä ja motivoiva, 
molemmat osapuolet sitouttava kes-
kustelu. Osa valmistelusta on yhteis-
tä: ajankohdasta, paikasta ja käytet-
tävissä olevasta ajasta, keskustelun 
luonteesta, yhteisestä asialistasta ja 
tavoitteista, keskustelussa käsitel-
tävästä materiaalista ja kummankin 
osapuolen valmistautumisesta sopi-
minen. 

alaisen valmistautuminen merkit-
see yleensä keskustelun tavoitteiden 
ja asialistan luonnostelemista. Se voi 
vaatia keskusteluja omien alaisten 
kanssa. Tärkeintä on tietenkin keskus-
telussa käsiteltävien suunnitelmien, 
raporttien jne. tekeminen ja materiaa-

lin toimittaminen esimiehelle hyvissä 
ajoin.

Esimiehen valmistautuminen sisäl-
tää yleensä keskustelun tavoitteiden 
ja asialistan luonnostelemisen, tutus-
tumisen alaisen toimittamaan materi-
aaliin. Yleinen paneutuminen alaisen 
ja hänen yksikkönsä asioihin ja tilan-
teeseen on myös välttämätöntä. 

Valmistautumistarve riippuu mo-
lempien osapuolten kohdalla keskus-
telun luonteesta ja tarkoituksesta; 
onko kyseessä organisoitu suunnitte-
lu- tai arviointikeskustelu tai vapaa-
muotoinen, tilanteenmukainen kes-
kustelu.

keskustelupaikan ja -tilanteen tulee 
olla mahdollisimman täydellisesti rau-
hoitettu siten, että molemmat osan-
ottajat voivat keskittyä keskusteluun. 
Tavoitteena on vapautunut, luovuu-
teen kannustava ilmapiiri ja osapuol-
ten aikuinen, tasavertainen vuorovai-
kutus. keskustelun toteutuksen tulee 
ilmentää keskustelijoiden tasa-arvoa 
ihmisinä. keskustelun tulee olla henki-
lökohtainen ja luottamuksellinen. Yk-
silön vastuun tulee kaiken aikaa koros-
tua. keskustelijoiden tulee ymmärtää 
toinen toistensa asema ja tilanne. ko-
konaisuuden ymmärtäminen ja sen 
edun asettaminen yksittäisten etujen 
edelle on yksi keskustelun tavoitteis-
ta. Yhteinen jämerä ote asioihin näkyy 
esimerkiksi ajan kunnioittamisena. 
Esimiehen tulee hyväksyä roolinsa val-
mentajana ja alaisensa onnistumisen 
edellytysten rakentajana. Tärkeätä on 
sopiminen sekä molemminpuolinen si-
toutuminen ja vastuun ottaminen so-
vitusta. Sovittujen asioiden dokumen-
toiminen estää jälkeenpäin ilmeneviä 
epäselvyyksiä. 

keskustelun lopuksi osapuolten on 
hyvä sopia jatkotoimista. keskuste-
lun jälkeen on vuorossa kummankin 
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osapuolen osalta sovittujen asioiden 
tekeminen, tarvittava tiedottaminen 
ja delegointi, sovittujen asioiden to-
teutumisen seuranta ja valvonta sekä 
toteutuneiden tulosten edellyttämät 
seuranta- ja valvontareaktiot.

esimies-alaiskeskustelujen erityisiä 
haasteita

käytäntö on osoittanut, että esimies-
alaiskeskustelut osoittautuvat mel-
koisiksi haasteiksi sekä esimies- että 
alaisosapuolille. joissakin yhteisökult-
tuureissa tämä haaste saattaa kovas-
tikin korostua. Tämä huolimatta sii-
tä, että kenenkään on yleensä vaikea 
kiistää keskustelujen tarvetta ja niihin 
liittyviä mahdollisuuksia. Eräänä syy-
nä voidaan nähdä suomalaisen kes-
kustelukulttuurin yleinen kehittymät-
tömyys. Tyypillisessä suomalaisessa 
keskustelussa keskitytään omaan sa-
nottavaan eikä kuunnella toista osa-
puolta. Se on huono perusta vuorovai-
kutukselle.

Palautteen antaminen, vastaanot-
taminen ja hyödyntäminen ovat kes-
kustelujen keskeinen osa ja anti. kult-
tuurimme yleinen palauteköyhyys ja 
palautteiden voittopuolinen kielteisyys 
on ilmeinen tosiasia, ja tästä aiheutuu-
kin varmaan osa esimies-alaiskeskus-
telujen vaikeuksista. Ihmiset eivät ker-
ta kaikkiaan ole tottuneet ajatukseen 
palautteen antamisesta ja vastaanot-
tamisesta eivätkä sen hyödyllisyydestä 
omaa kehittymistä ajatellen.

käytännössä esimies-alaiskeskus-
telujen ilmapiiri voi olla ongelmallinen. 
Se ei ole avoin eikä aina ei kannusta 
luovuuteen eikä riskinottoon. Tähän 
liittyvät osapuolten yleiset pelot epä-
onnistumisten seurauksista työelä-
mässä. ”Varman päälle pelaaminen” 
on monille turvallisempi ratkaisu.

Eräänä selityksenä vaikeuksiin voi 
olla kielteisväritteinen ihmiskäsitys 
ja sen seuraukset. Ihmiskäsityksen 
uskotaan hyvinkin voimakkaasti vai-
kuttavan ihmisten väliseen vuorovai-
kutukseen. katseet kääntyvät tässä 
suhteessa tietenkin ensisijaisesti esi-
miesosapuoliin, joiden suhtautuminen 
alaisiinsa on usein parhaimmillaankin 
holhoava ja luottamuksen puuttees-
ta viestivä. kun ihmiskäsitys on asen-
teellisesti negatiivinen, se tuottaa 
väistämättä sitä vastaavaa käyttäyty-
mistä. ja tämä käyttäytyminen tuottaa 
puolestaan vuorovaikutuksen toisis-
sa osapuolissa omanlaistaan käyttäy-
tymistä. Näin ihmisten vuorovaikutus 
on herkästi vain sarja ”pelejä”, joiden 
käynnistymistä ja olemassaoloa ku-
kaan ei huomaa ja jotka yleensä päät-
tyvät huonosti. Tampereen yliopiston 
professori Risto Harisalo ja yritysjohta-
ja Ensio Miettinen ovat antaneet vuon-
na 1995 julkaistulle kirjalleen nimen 
”Luottamuspääoman”. Tästä luotta-
muspääomasta suomalaisten työyh-
teisöjen sisäisessä vuorovaikutukses-
sa näyttää olevan puute.

keskustelujen käymistä saattavat 
nykyään haitata niinkin perustavaa 
laatua olevat puutteet kuin organi-
saation epäselvät rakenteet, epäsel-
vät vastuut, toimivalta ja tehtävät. jos 
ihmiset eivät tiedä paikkaansa orga-
nisaatiossa, jos he eivät tiedä, kuka 
heidän esimiehensä tai alaisensa on, 
jos he eivät tiedä, mistä vastaavat tai 
mikä heidän toimivaltansa on tai mitkä 
heidän tehtävänsä ovat, keskustelujen 
käynnistyminenkin voi olla vaikeata. 
Tällaiset epäselvyydet ovat osittain 
ymmärrettäviä organisaatioissa, jois-
sa madalletaan hierarkiaa ja puretaan 
perinteisiä organisaatiomuotoja. Pit-
kään jatkuessaan ne kuitenkin alka-
vat hitaasti mutta varmasti syödä ih-
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misten motivaatiota ja jopa psyykkistä 
toimivuutta. Epäselvyyksiin sitoutuu 
valtava määrä inhimillistä energiaa, 
joka ei sitten ole käytettävissä tulok-
senteossa.

Edelleenkin tapaa esimiehiä, jotka 
ovat ymmärtäneet esimiesroolinsa vää-
rin. He tukeutuvat pääasiassa asema-
arvovaltaansa eivätkä halua tai osaa 
antautua alaistensa resurssiksi. He us-
kovat vakavissaan, että heidän tulee 
olla kaiken osaajia ja yksinäisiä vas-
tuunkantajia. Tällaisista ajatusmalleis-
ta seuraa usein sekä esimiehen itsensä 
että alaisten loppuun palaminen. 

Tyypillinen suomalainen esimies 
näyttää tutkimusten valossa olevan 
hyvä manageri, asioitten johtaja ja 
osaaja, mutta huono liideri, ihmisten 
johtaja. Taustalla on monessa tapauk-
sessa ihmissuhdeosaamisen ja empa-
tian puute, heikko itsetunto, ennak-
koluulot ja heikko erilaisuuden sieto. 
Silloin ei ole ihme, jos toisen ihmisen 
kohtaaminen koetaan ahdistavaksi, ja 

keskustelut jo siksi tuntuvat ylivoimai-
selta ajatukselta.

Monissa tapauksissa kyseessä ovat 
ns. henkilökemian ongelmat. Ihmis-
ten, jotka eivät pidä toisistaan, on var-
masti vaikea antautua luottamukselli-
seen keskusteluun vaikeista asioista. 
Tähän liittyy usein kykenemättömyys 
erottaa asioita ja henkilöä toisistaan.

keskusteluissa käsiteltävät palkit-
semisasiat ovat usein eräs ongelmi-
en lähde, ja siksi myös pelkojen aihe. 
Niistä tulee herkästi pääasia, ja niis-
sä esille nousevat ristiriidat saattavat 
myrkyttää koko keskustelun.

Usein keskustelujen käynnistämi-
sen tai kunnollisen toteutuksen vai-
keus saattaa johtua jossakin aikai-
semmassa vaiheessa syntyneistä 
huonoista kokemuksista. keskustelut 
eivät ole eri syistä johtuen ottaneet 
onnistuakseen ja jos niihin on vielä 
liittynyt suuria lupauksia ja odotuksia 
paremmasta työelämän laadusta, ei 
pettymyksien haluta toistuvan.

2.4 Palautekulttuurin kehittäminen, 
 avain parempaan työyhteisöön

Palauteköyhä kulttuurimme

kaikki lähteet, niin tutkimukset kuin 
ihmisten kokemuksetkin, viittaavat 
siihen, että elämme palauteköyhäs-
sä kulttuurissa. Saamme ympäristöl-
tämme erittäin niukasti, jos ollenkaan, 
palautetta siitä, miten menestymme 
ja millaisena ympäristö näkee toimin-
tamme. Tämä koskee niin koteja kuin 
työelämääkin. kodin ja työn välimaas-
toon sijoittuva koulutus ja sen insti-
tuutiot ovat ehkä parhaita, joskin hy-
vin kaavamaisia palautteenantajia.

Vaikka kyseessä näyttää siis ole-
van koko kulttuurillemme ominainen 
piirre, emme missään tapauksessa 
saisi kuitata asiaa sillä, että ”täällä 
nyt on tämmöistä”. kulttuurimme on 
hyvin työkeskeinen, ja siksi palaute-
kulttuurin kehittämisen tuleekin al-
kaa työelämästä. Tavoitteena tulee 
olla, että ihmisen tietoisuus siitä, 
mitä varten hän ponnistelee työssään 
tai tehtävissään, mitä työyhteisö hä-
neltä odottaa ja miten hän toimissaan 
menestyy, kuuluu hänen perusoikeuk-
siinsa. 
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Työstä, tehtävän suorittamisesta, 
toiminnasta tai työkäyttäytymisestä, 
ja niissä onnistumisesta tai epäonnis-
tumisesta saatava viesti, palaute, on 
välttämätön edellytys monelle asialle. 
Ihmisen itsetunto, käsitys ja kokemus 
itsestä, omasta hyvyydestä, on minuu-
den ja persoonallisuuden ydin. Se syn-
tyy lapsuudessa ja kehittyy ja muut-
tuu läpi elämän. Palaute ympäristöltä 
on itsetunnon kehityksen kannalta tär-
keä. Työ on tässä suhteessa useimmil-
le ihmisille keskeinen mahdollisuus 
saada palautetta.

Palaute vaikuttaa työmotivaatioon, 
se voi vahvistaa onnistumisen koke-
musta ja tuoda mielihyvää. aikuinen 
ihminen on yleensä varsin itseriittoi-
nen. Sosiaalisena olentona hän tarvit-
see kuitenkin ympäristöltään toisten 
tukea sekä arvostavaa, ymmärtävää ja 
hyväksyvää suhtautumista

Palaute johtamisen välineenä

Palaute on myös keskeinen lähtökohta 
oppimiselle, kehittymiselle ja kehittä-
miselle. Siksi palaute kuuluukin olen-
naisena osana maassamme yleisim-
min sovellettuun johtamisajatteluun 
ja -järjestelmään, tulosjohtamiseen. Se 
on myös ehdoton edellytys ns. oppi-
van organisaation toteutumiselle.

Niukimmillaan on kyse työn ja sen 
tulosten itsensä antamasta palaut-
teesta tekijälleen. ”Työ tekijäänsä kiit-
tää.” ”Paras kiitos hyvin tehdystä työs-
tä on hyvin tehty työ itse.” Itsenäinen 
ja positiivisella tavalla itseriittoinen 
ihminen kykenee myös itse antamaan 
itselleen palautetta.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Työyhtei-
sön johtamisjärjestelmän tulee myös 
omalta osaltaan varmistaa palautteen 
antaminen ja saaminen. Palautteenan-
non perusta luodaan osallistavalla ja 

sitouttavalla suunnittelujärjestelmäl-
lä, joka suuntaa ihmisten ponnistukset 
koko yhteisön menestymisen kannal-
ta olennaisiin asioihin. Suunnitelmal-
lisuutta ja tavoitteellisuutta suosiva 
johtamiskulttuuri edistää myös palau-
tekulttuuria. 

Tämä voi tuntua byrokraattiselta 
ja vanhahtavaltakin. Palautteen anta-
mista ja vastaanottamista ei ole kui-
tenkaan varaa jättää pelkästään työ-
yhteisön yksittäisten ihmisten tahdon 
ja kykyjen varaan. Vaikka useimmat 
myöntävätkin palautekulttuurin ke-
hittämisen välttämättömäksi, on vain 
inhimillistä, etteivät uudet käytännöt 
tahdo käynnistyä ilman johdon selviä 
tahdonilmaisuja. ainakin osa palaut-
teen antamiseen, vastaanottamiseen 
ja hyödyntämiseen liittyvistä asiois-
ta on hyvä määritellä ja organisoida 
työyhteisössä kaikkia sitovalla, yhtei-
sellä tavalla. Palautekulttuuria ja -jär-
jestelmää tulee kehittää elimellisenä 
osana johtamista. Siten voidaan var-
mistaa säännöllisyys ja riittävä yhden-
mukaisuus. Silloin palautekulttuuriin 
sitoutumista voidaan myös edellyttää 
kaikilta, niin esimiehiltä kuin heidän 
alaisiltaankin. ja siten siitä voi kehit-
tyä myös osa yhteisön syvärakennet-
ta, sen kulttuuria.

Organisoitu, johtamisjärjestelmään 
ja -kulttuuriin kuuluva palaute on arvo 
sinänsä, mutta se ei yksin riitä. Orga-
nisoidun ja siksi jossain määrin muo-
dollisen palautteenannon tehtävänä 
on myös edistää palautteen antamis-
ta, vastaanottamista ja hyödyntämistä 
esimiesten ja heidän alaistensa päivit-
täisessä, vapaamuotoisessa kanssa-
käymisessä. Vapaamuotoinen palau-
te on parhaimmillaan monimuotoista 
vuorovaikutusta. Se vain edellyttää, 
että esimiehet ovat alaistensa käytet-
tävissä.
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esimies on korvaamaton

Palautteen antamisessa, käsittelyssä 
ja hyödyntämisessä mikään ei korvaa 
omaa henkilökohtaista esimiestä, joka 
ymmärtää myös asian inhimillisen puo-
len. Palautteen antajana hän toimii alai-
sensa resurssina ja pedagogisena joh-
tajana. Yleisin palautteen suunta onkin 
esimieheltä alaiselle. jokainen esimies 
on kuitenkin itse omassa kehittymises-
sään yhtä riippuvainen palautteesta 
kuin alaisensakin. Hänen tulee saada 
palautetta paitsi omalta esimieheltään 
ja kollegoiltaan myös alaisiltaan. alais-
ten esimiehelle antama palaute koskee 
yleensä sitä, millaisena he ovat koke-
neet esimiehensä ja miten hän on on-
nistunut luomaan heille onnistumisen 
edellytyksiä. Esimiehen tehtävänä on 
luoda kahdenkeskisessä keskustelus-
sa palautteenannolle otollinen, luotta-
muksellinen ja turvallinen ilmapiiri. 

Palautteen henkilökohtaisuus

Palautteen tulisi mahdollisuuksien 
mukaan aina olla henkilökohtaista, yk-
silöltä yksilölle tapahtuvaa viestintää. 
Silloin sen hyödyntämisen mahdolli-
suudet ovat suurimmat. kirjallinen tai 
sähköinen viesti ei vedä vertoja kah-
den ihmisen väliselle vuorovaikutus-
tilanteelle. Se voidaan helposti kokea 
tylyksi, peruuttamattomaksi ja lopulli-
seksi. Se jää myös yleensä yksisuun-
taiseksi viestinnäksi. On syytä harkita 
tapaus tapaukselta, milloin palaute on 
parasta antaa kahden kesken. Yleen-
sä kriittinen palaute kannattaa aina 
antaa kahden kesken ja myönteinen-
kin toimii yleensä sillä tavoin parhai-
ten. Harkinnassa ratkaisee se, miten 
palautteen rakentavuus parhaiten to-
teutuu. kahdenkeskinen palaute toi-

mii yleensä hyvin siksi, että se tarjoaa 
parhaan ympäristön vuorovaikutuk-
selle. Luottamuksellisuuden varmis-
taminen on myös usein tärkeä kriteeri. 
Positiivisen palautteen antaminen yk-
silölle voi tapahtua julkisesti, jos pal-
kitsemisrituaalit sopivat yhteisön kult-
tuuriin. kriittistä palautetta ei yleensä 
koskaan ole syytä antaa julkisesti.

Palaute ryhmälle

Vaikka yksilöpalaute yleensä onkin te-
hokkainta, myös ryhmäkohtaista pa-
lautetta voidaan käyttää. Tilanteissa, 
joissa yksilövastuun korostaminen ei 
ole tarkoituksenmukaista, palaute voi 
myös olla ryhmäkohtaista. Se ei kui-
tenkaan yleensä ole kovin tehokasta. 
avainsana on vastuu, ja ryhmän vas-
tuu on usein valitettavasti ei-kenen-
kään vastuuta.

Ryhmälle annetaan yleensä palau-
tetta sen toiminnasta ryhmänä. Ellei 
ryhmällä ole selvästi nimettyä, tulos-
vastuista vetäjää, jolle palaute ryh-
män tuloksista ensisijaisesti kuului-
si, voidaan ryhmälle antaa palautetta 
myös sen toiminnan tuloksista. Palaut-
teen antajana toimii silloin itseohjau-
tuvan ryhmän jäsenten yhteinen esi-
mies, joka itse ei ole ryhmän jäsen eikä 
sen vetäjä.

Palaute on osa monisuuntaista 
viestintää. Sitä tapahtuu esimieheltä 
alaiselle, alaiselta esimiehelle, kolle-
galta toiselle, ryhmältä jäsenelle, jä-
seneltä ryhmälle, ryhmältä ryhmäl-
le jne. Mikään ei kuitenkaan korvaa 
omaa esimiestä palautteen antajana. 
antamiensa ja saamiensa palauttei-
den ja niihin liittyvän vuorovaikutuk-
sen kautta esimies rakentaa omaa joh-
tajakuvaansa.
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Palautteen lajit

Palaute voi olla luonteeltaan kiittä-
vää, myönteistä ja positiivista. Tar-
peen tullen se voi — ja sen tuleekin 
— olla kriittistä mutta rakentavaa. Se 
voi myös olla neutraalia ja toteavaa. 
Se ei saisi koskaan olla henkilöön käy-
vää, kielteistä, tuomitsevaa, rankaise-
vaa eikä leimaavaa. Palautteen täydel-
listä puuttumista ei pidä hyväksyä. Se 
on heitteille jättöön verrattava teko ja 
esimieheltä vakava laiminlyönti.

Myönteinen palaute on onnistunut-
ta, jos se kannustaa ja innostaa yrittä-
mään vielä enemmän. Sen tulee vies-
tiä saajalle, että hän on tehnyt työnsä 
hyvin, että hänen tuloksensa ovat hy-
viä, että hän on onnistunut työssään ja 
ansainnut kiitoksen, että hän voi ehkä 
odottaa saavansa muitakin palkkioita, 
että hänet on huomattu ja että hänen 
työtään, sen tuloksia ja myös häntä it-
seään arvostetaan ja häneen luote-
taan. Hän tietää, että hänen kannattaa 
jatkaa samaan tapaan.

kriittinen palaute saattaa masen-
taa hetkellisesti, mutta sen tarjoami-
en ”rakennusaineiden” tulee auttaa 
saajaa jatkamaan. Sen tulee tilantees-
ta riippuen viestiä saajalle, että hän ei 
ole saavuttanut sovittua tavoitetta, ei 
ole toiminut sovitulla tai toivotulla ta-
valla, että hän on epäonnistunut jossa-
kin asiassa ja että tästä kaikesta on jo-
takin seurauksia työyhteisölle. 

kriittisen palautteen tulee kuiten-
kin kertoa saajalle, että hänellä on 
mahdollisuus korjaaviin toimenpitei-
siin ja kehittämistoimiin ja että niitä 
edellytetään häneltä. Hän saa kuiten-
kin tilaisuuden jatkaa, uuden tilaisuu-
den onnistua ja että hän voi ja hänen 
pitää tästä oppia jotakin. 

kriittisenkin palautteen saajan tu-
lee voida tuntea, että hänen työtään 

ja häntä itseään arvostetaan, että hä-
neen luotetaan edelleen. Hänen tulee 
myös tietää, että hänen toimintaan-
sa valvotaan ja valvonta mahdollisesti 
tiivistyy, ellei hän kykene korjaamaan 
tilannetta. Hän on itse vastuussa jat-
kosta ja hänen on otettava ”komento” 
itsestään ja asioistaan. Hänen esimie-
hensä on hänen käytettävissään, jos 
hän tarvitsee apua. Yleensä esimiehen 
apu tulee alaisen ehdoilla, mutta vai-
keaksi kehittyneessä tilanteessa esi-
miehen tarjoamasta avusta ei yleensä 
voi kieltäytyä. 

Suhtautuminen kriittiseen palaut-
teeseen on eräänlainen aikuisuuden 
mitta. aikuiselle ihmiselle tulisi voi-
da antaa kriittistäkin palautetta aina, 
mikäli siihen on aihetta. Pelko saajan 
huonosta itsetunnosta tai huonon it-
setunnon ja palautteen mahdollisis-
ta seurauksista ei saisi olla esteenä. 
kriittinenkin palaute on ennen kaikkea 
mahdollisuus.

Neutraali palaute viestii lyhyesti 
sanottuna siitä, että esimies on peril-
lä asioista. Se on persoonatonta, niuk-
kaa ja toteavaa. Vastaanottaja saa itse 
määritellä, mihin se antaa aihetta, jos 
mihinkään. kovin suuri osa palauttees-
ta ei saisi olla neutraalia. Se voi näet 
olla viesti esimiehen kyvyttömyydes-
tä ja haluttomuudesta kohdata alaisi-
aan silmästä silmään, johtaa läheltä ja 
panna itseään peliin. koulumaailmas-
ta tuttuun, pelkistettyyn ja luokittele-
vaan arvosteluun tulee työyhteyksis-
sä suhtautua varauksella, koska se on 
yleensä huono lähtökohta korjaaville 
toimille, kehittämiselle ja kehittymi-
selle. 

kielteistä, saajan henkilöön käy-
vää palautetta ei tulisi käyttää lain-
kaan, koska se viestii saajalle, että 
hän on epäonnistunut, huono ihminen, 
että hänet on leimattu ja merkitty, että 
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häntä uhkaa rangaistus ja että hänelle 
ei ehkä enää anneta uutta tilaisuutta.

Palaute tulee antaa ja saada tulok-
sista, toiminnasta, työkäyttäytymises-
tä ja vuorovaikutuksesta. Sitä ei pidä 
antaa henkilöstä itsestään. Palaute 
annetaan siitä, millaisia toteutuneet 
tulokset ovat suhteessa sovittuihin ta-
voitteisiin tai parhaisiin mahdollisiin 
saavutettavissa olleisiin tuloksiin. Se 
annetaan myös siitä, millaista toimin-
ta on ollut sovittuihin suunnitelmiin 
verrattuna sekä siitä, mitä on tapahtu-
nut ja milloin ja mitä tuloksista tai toi-
minnasta on seurannut.

oikeus palautteeseen 

Palautteeseen liittyy oikeuksia ja vel-
vollisuuksia: oikeus saada, oikeus an-
taa, velvollisuus antaa, velvollisuus 
vastaanottaa. Saajalla on myös oikeus 
ja velvollisuus korjaaviin toimenpitei-
siin, kehittämiseen ja kehittymiseen. 
Vastuu palautteen hyödyllisyydestä ja 
muista seuraamuksista on sekä saa-
jalla että antajalla, koska kyseessä on 
vuorovaikutustilanne. Vastuu palaut-
teen hyödyntämisestä on saajalla.

Palautteen tulee palvella laadulli-
sesti ja määrällisesti ensisijaisesti saa-
jaa, toissijaisesti yhteisöä ja vasta sen 
jälkeen palautteen antajaa. Palautteen 
antaja ei toisin sanoen saa ajatella vain 
itseään ja omia ongelmiaan palautetta 
antaessaan. Hän voi lopultakin onnis-
tua parhaiten alaistensa kautta.

Palautteen antamisessa 
huomioitavaa

Palaute, erityisesti kriittinen, on pa-
rasta antaa aina tuoreeltaan, kun asiat 
vielä muistetaan hyvin, kun niille vie-
lä voidaan tehdä jotakin ja kun saaja 
vielä osaa yhdistää palautteen tapah-

tuneeseen. Palautteen ajankohta on 
onnistumisen kannalta keskeinen teki-
jä. Osapuolilla tulee olla aikaa kiireet-
tömään ja syvälliseen keskusteluun. 
Saajan tulee päästä hyödyntämään 
palautetta mahdollisimman nopeasti. 
Hänellä tulee myös olla mahdollisuus 
saada tukea sitä tarvitessaan. Esimies 
ei saa jättää häntä yksin varsinkaan 
kriittisen palautteen jälkeen.

Palautteen antajan tulisi aina koet-
taa ottaa huomioon ihmisten yksilöl-
lisyys ja erilaisuus. Palaute voidaan 
kokea niin kovin monella eri tavalla. 
kokeminen voi vielä vaihdella tilan-
teesta riippuen. ja juuri kokemisesta 
palautteen vaikutukset ovat pitkälti 
kiinni. Periaate ”näin on, jos tältä tun-
tuu” olisi parasta muistaa ja hyväk-
syä. Oikeudenmukaisuus, johdonmu-
kaisuus, ennakoitavuus ja aitous ovat 
sekä palautteen ja sen antajan tärkei-
tä ominaisuuksia. 

tarpeet yksilöllisiä

Palautteen kokeminen riippuu paitsi 
sen sisällöstä, esitystavasta, ajasta ja 
yhteydestä myös palautteen antajan ja 
saajan itsetuntemuksesta, omakuvan 
realistisuudesta ja itsetunnon tervey-
destä ja aikuisuudesta. Siksi niitä kan-
nattaa kehittää ja hoitaa. Periaattees-
sa palaute on tarpeen kaikille, mutta 
tarpeet voivat olla hyvinkin yksilölli-
siä. Hiukan liioitellen voidaankin pu-
hua ”palautenarkomaaneista”, jotka 
ovat täydellisen riippuvaisia jatkuvis-
ta palautteista. Toista ääripäätä voi-
daan kutsua ”palautepsykopaateik-
si”. He eivät hyväksy minkäänlaista 
ulkoista palautetta vaan suhtautuvat 
siihen peittelemättömän aggressiivi-
sesti. Esimiehen tuleekin tuntea alai-
sensa riittävän hyvin, jotta hän tietäi-
si, mistä kulloinkin on kysymys. 
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miten reagoida palautteeseen?

Palautteen saajan kannattaa kehittää 
kykyään kuunnella huolellisesti. Hä-
nen tulee myös viestiä kuuntelevansa, 
esittää tarkentavia kysymyksiä ja vies-
tiä arvostavansa palautetta ja sen an-
tajaa. Saajan reagointi palautteeseen 
on tärkeätä, koska palautteen anta-
ja odottaa jonkinlaista vastausta sekä 
viestiä saajan aikeista hyödyntää pa-
lautetta. Hän odottaa ainakin lupausta 
toiminnasta mutta mieluiten nopeita, 
selkeitä toimia sekä toiminnan tulok-
sia. Reagointi ja reaktioiden onnistu-
neisuus ratkaisevat palautteen hyö-
dyllisyyden. Reaktiot voivat tapahtua 
heti tai myöhemmin. Reagoiminen voi 
myös tapahtua oppimisen muodossa.

Palautekeskustelun tulee tarjo-
ta mahdollisuus yhteiseen ideointiin, 
ajatustenvaihtoon ja vaihtoehtojen et-
simiseen. keskustelussa avoimet ky-
symykset ovat tärkeitä, eikä palaut-
teen antajan pidä heti kertoa omaa 
mielipidettään, jos ollenkaan. Esimie-
hen ei siis yleensä kannata sisällyttää 
palautteeseen yksityiskohtaisia neu-
voja, valmiita vastauksia eikä toimin-
taohjeita, koska niiden myötä ”auk-
toriteettiansa” uhkaa laueta. Saajan 
vastuu tapahtuneesta ja ennen muu-
ta jatkotoimista saattaa hämärtyä, jos 

hän kokee olevansa sidottu toimimaan 
esimiehen esittämällä tavalla. Hänen 
halunsa ja kykynsä toimia itsenäisesti 
voi myös kärsiä. Hyvän palautteen tu-
lisi antaa saajalle ainekset omiin, itse-
näisiin päätöksiin ja valintoihin, joista 
hän voi itse ottaa täyden vastuun.

Yhdessä kehittämään!

kaikki viittaa siihen, että suomalaisten 
työyhteisöjen merkittävimpiä, yhteisiä 
kehittämiskohteita ovat työhön ja en-
nen kaikkea työn tuloksiin perustuvan 
palautteen antaminen, vastaanotta-
minen ja hyödyntäminen. Työyhteisön 
kehittäminen on aina johdon vastuul-
la. Palautekulttuuri on kuitenkin sekä 
esimiehiä että heidän alaisiaan kos-
kettava, yhteinen asia. Siksi kohti uut-
ta palautekulttuuria onkin hyvä lähteä 
kulkemaan yhdessä, toinen toistaan 
tukien mutta samalla toinen toisiltaan 
vaatien. Yhteiset koulutustilaisuudet, 
joissa johto on täysillä mukana val-
miina panemaan itsensä peliin, ovat 
varmaan tehokas keino. Tärkeintä on 
johdon selvästi viestimä tahto, että 
kaikkien edellytetään osallistuvan ke-
hittämiseen ja kehittymiseen. Sivusta-
katsojia ei pidä hyväksyä. Elämä ei ole 
tässäkään suhteessa mitään penkkiur-
heilua!

2.5  Johtoryhmä johtajansa tukena ja 
 organisaation kärkiryhmänä

Johtoryhmän luonne

johtoryhmä on eräs yleisimmistä, va-
kiintuneista ryhmämuodoista. johto-
ryhmiä tapaa mitä erilaisimpien orga-
nisaatioiden ja niiden tulosyksiköiden 

huipulta. Vaikka johtoryhmä ei ylei-
syydestään huolimatta olekaan viralli-
nen, juridisesti säännelty ryhmä, se on 
kuitenkin käsitteenä suhteellisen va-
kiintunut ja tarkoittaa kaikkialla suu-
rin piirtein samaa. 
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johtoryhmä on tulosvastuisten yk-
silöiden muodostama suhteellisen va-
paamuotoinen ryhmä. Se ei ole kollek-
tiivi kuten esimerkiksi yhdistyksen tai 
osakeyhtiön hallitus. Se on ennen muu-
ta johtajansa eli jäsentensä johtajan 
ryhmä mutta myös mitä suurimmassa 
määrin jokaisen jäsenen ryhmä. johta-
jansa ryhmä se on sikäli, että sen ole-
massaolo, työskentelytavat ja kulttuuri 
ovat mitä suurimmassa määrin hänes-
tä riippuvaisia. johtoryhmän työsken-
telyn perusperiaate on ”yksilöt yhdes-
sä”. Se korostaa ryhmävastuun sijasta 
jokaisen jäsenen henkilökohtaista vas-
tuuta, ennen muuta tulosvastuuta.

johtoryhmää kuvaa erinomaises-
ti sana ”foorumi”, jota käytetään täs-
sä yhteydessä merkityksessä paikka, 
näyttämö. johtoryhmä on esimerkiksi 
seuraavien asioiden foorumi:

• Informaatio- ja viestintä
• keskustelu
• Päätöksenteko
• Päätöksiin sitouttaminen
• koordinointi
• Ylemmälle organisaatiotasol-

le tehtävien päätösesitysten 
valmistelu

• Hyväksyttyjen suunnitelmien 
toteutuksen ohjaus

• kokonaisuuden eduista huo-
lehtiminen

• johtamisotteen ja -kulttuurin 
kehittäminen

• Yhteisöllinen oppiminen ja 
kehittyminen

• jäsenten yksilöllinen ja yhtei-
nen oppiminen ja kehittymi-
nen

koska johtoryhmä on organisaation-
sa tai tulosyksikkönsä ylimmän johdon 
ryhmä, se on erittäin tärkeä samaistu-
miskohde ja esimerkki koko henkilös-

tölle ja sen muodostamille, erilaisille 
työryhmille. jos johtoryhmän työs-
kentely on tehokasta, tuloksellista ja 
jäseniä motivoivaa, on erittäin toden-
näköistä, että samaa pätee organisaa-
tion useimpiin muihinkin työryhmiin. 
Se ainakin on lähes vuorenvarmaa, 
että huonosti toimiva, tehoton ja tur-
hauttava johtoryhmä levittää erittäin 
epäedullista ”tartuntaa” myös mui-
hin ryhmiin. Voidaan siis hyvällä syyl-
lä sanoa, että johtoryhmä on joka suh-
teessa organisaationsa ja yksikkönsä 
kärkiryhmä, niin hyvässä kuin pahas-
sakin.

ei valtaa eikä vastuuta, miksi siis 
päätöksiä?

koska johtoryhmä ei ole kollektiivi, sillä 
ei ole ryhmänä mitään valtaa eikä vas-
tuutakaan. Siitä huolimatta puhutaan 
johtoryhmän päätöksistä. kyseessä 
eivät kuitenkaan tarkkaan ottaen ole 
ryhmän päätökset vaan sen vetäjän tai 
yksittäisten jäsenten yksilöpäätökset, 
jotka on tehty heidän toimivaltansa 
puitteissa ja heidän yksilövastuullaan. 
koko organisaatiota koskevat päätök-
set ovat ylimmän johtajan päätöksiä, 
joista hän vastaa henkilökohtaises-
ti. Tulosyksiköitä koskevat päätökset 
taas ovat niiden johtajien päätöksiä, 
joista he vastaavat henkilökohtaises-
ti esimiehelleen. On siis kyse yksilö-
päätöksistä, jotka on kuitenkin jostain 
syystä tehty johtoryhmässä, sen koko-
uksissa.

Miksi päätöksiä sitten tehdään ryh-
mässä? Miksi eivät yksilöt tee niitä it-
senäisesti ja yksikseen, kun he kerran 
kuitenkin vastaavat niistä yksin? Syis-
tä on useitakin. Ensinnäkin päätökset 
yleensä paranevat, kun ne tehdään 
hyvin toimivassa, ”aikuisessa” ryh-
mässä avoimen ja luovan keskustelun 



��

jälkeen. Sitoutuneisuus päätöksiin ja 
niiden toteuttamiseen paranee ja siten 
myös päätöksien toteutumisen toden-
näköisyys kasvaa.

kun päätökset tehdään johto-
ryhmässä, kokonaisuuden etu tulee 
huomioonotetuksi, tulosyksiköiden 
koordinointi varmistuu ja synergia-
mahdollisuuden tulevat hyödynne-
tyiksi. asioille saadaan myös yhteinen 
kiireellisyys- ja tärkeysjärjestys. Tär-
keiden päätösten toteutumisen seu-
ranta ja valvonta varmistuvat, kun pää-
tökset tehdään johtoryhmässä. Myös 
seuranta- ja valvontareaktiot varmis-
tuvat. Se onkin tärkeätä, sillä seuran-
nan ja valvonnan mielekkyys piilee 
juuri niiden aiheuttamissa reaktioissa. 
juuri ne kertovat kaikkein eniten sii-
tä, millä otteella organisaatiota johde-
taan ja mikä on sen ohjaustehokkuus. 
Tiedon kulku on jostakin syystä yleen-
sä suuri ongelma suomalaisissa orga-
nisaatioissa. johtoryhmässä tehdyistä 
päätöksistä tieto todennäköisesti kul-
kee kaikkiin suuntiin ja on yhdenmu-
kaista, koska hyvä johtoryhmä yleen-
sä päättää myös siitä, mitä ja miten se 
tiedottaa päätöksistään.

koska niin monet seikat puhuvat sen 
puolesta, että tärkeät asiat kannattaa 
päättää johtoryhmässä, johtoryhmät 
usein kirjaavat päätöksentekokäytän-
tönsä osaksi omaa ”toimenkuvaansa”. 
Sen jälkeen tietyt asiat aina päätetään 
johtoryhmässä. Hyvät kokemukset 
näistä käytännöistä ovat yleensä omi-
aan vahvistamaan niitä. 

ei itsetarkoitus!

asioiden käsittely johtoryhmässä 
ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. 
kaikkea mahdollista ei aina tarvitse 
alistaa ryhmäkäsittelyyn, joka kaikista 
eduistaan huolimatta on aikaa vievä 

käytäntö. Se saattaa myös vähitellen 
hämärtää yksilövastuuta ja ”syödä” 
tulosvastuisten esimiesten kykyä teh-
dä tarvittaessa myös itsenäisiä pää-
töksiä. Onkin hyvä muistaa, että asi-
oiden käsittelylle johtoryhmässä on 
aina olemassa vaihtoehtoja. Niistä to-
dennäköisin on yksilötyöskentely. ky-
symykseen voi myös tulla parityös-
kentely kollegan, esimiehen, jonkun 
ulkoisen tai sisäisen asiantuntijan tai 
oman alaisen kanssa. asioitten käsit-
tely erilaisissa tilanteen ja asian mu-
kaisissa ryhmissä on myös varteen-
otettava mahdollisuus.

Johtoryhmässä käsiteltäviä asioita

johtoryhmä on ennen muuta strategi-
oita kehittävä, niitä ylemmälle päättä-
välle elimelle, esimerkiksi osakeyhtiön 
hallitukselle, esittelevä ja strategioi-
den toteutusta ohjaava ja valvova elin. 
johtoryhmän strategiatyöskentelyn 
piiriin kuuluvat se organisaatiokoko-
naisuus, jonka johtoryhmästä kulloin-
kin on kyse ja ne tulosyksiköt tai toi-
minnot, joiden esimiehiä johtoryhmän 
jäsenet ovat.

johtoryhmän jatkuvana yleistehtä-
vänä on siinä edustettuina olevien tu-
losyksiköiden ja toimintojen ohjaus, 
koordinointi ja valvonta. Resurssien 
osoittaminen ja jakaminen tulosyksi-
köille ja toiminnoille kuuluu myös sille.

Strategiset suunnitelmat voivat to-
teutua vain ja ainoastaan vuotuisen 
suunnittelun ja näiden suunnitelmien 
toteutuksen kautta. johtoryhmän teh-
tävänä on huolehtia vuosisuunnittelu 
organisaatiokokonaisuuden tasolla. Li-
säksi sen tulee varmistaa vuosisuun-
nittelun koordinointi tulosyksiköiden 
ja toimintojen tasolla.

Vuosisuunnitelmien toteutumisen 
seuranta ja valvonta tapahtuvat niin 
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ikään johtoryhmässä. Siellä tapahtuu 
myös seuranta- ja valvontareaktioista 
päättäminen ja näiden päätösten to-
teutumisen valvonta. 

Päivittäisessä johtamisessa syntyy 
kaiken aikaa tilanteita, jotka nosta-
vat esiin strategisia kysymyksiä. joh-
toryhmässä niitä käsitellään ja niistä 
päätetään. johtoryhmä huolehtii myös 
perusorganisaation rakenteen ja toi-
mivuuden arvioinnista ja kehittämi-
sestä. Organisaatio on aina ihmisten 
yhteenliittymä, joten ihmisten johta-
misen ja esimiestyön linjanveto ja ke-
hittäminen kuuluvat luonnostaan joh-
toryhmässä käsiteltäviin asioihin.

johtoryhmä toimii yrityksissä 
yleensä hallitukselle tai muulle ylem-
mälle päättäjätasolle esiteltävien asi-
oiden valmistelijana. Esittelijänä toi-
mii yleensä johtoryhmän vetäjä, mutta 
hän voi päättävän elimen suostumuk-
sella käyttää esittelijöinä myös johto-
ryhmän jäseniä. Silloin on vain muis-
tettava, että vetäjä aina kuitenkin 
vastaa esittelystä, ts. kyseessä on hä-
nen esityksensä. 

Edellä olevan lisäksi johtoryhmäs-
sä yleensä käsitellään myös tärkeitä 
sisäisiä ja ulkoisia tiedotusasioita ja 
päätetään reaktioista yllätyksellisiin 
ja/tai tärkeisiin tapahtumiin. Ei myös-
kään sovi unohtaa johtoryhmän oman 
toiminnan suunnittelua ja kehittämis-
tä. Mikään muu elin ei huolehdi niistä 
johtoryhmän puolesta.

Johtoryhmä opettaa vastuuseen

Vaikka johtoryhmä ei olekaan kollek-
tiivinen elin ja vaikka se ei siten tark-
kaan ottaen ryhmänä vastaakaan 
mistään, sen on kuitenkin hyvä ”tun-
tea vastuuta” tietyistä asioista. Näis-
tä selvästi tärkein on organisaatio-
kokonaisuuden edun ymmärtäminen 

ja hyväksyminen sekä tämän edun 
edistäminen kaikilla tavoin. Näin sil-
loinkin, kun se näyttää olevan jonkun 
johtoryhmän jäsenen ja hänen yksik-
könsä edun vastaista.

johtoryhmän tulee tuntea vastuu-
ta myös kokouskäyttäytymisestään ja 
-käytännöistään. Se merkitsee kuun-
telemista, ymmärtämistä, palautteen 
antamista, vastaanottamista ja hyö-
dyntämistä sekä jäsenten keskinäistä 
tukemista. johtoryhmän ja sen jäsen-
ten esiintyminen ulospäin ratkaisee, 
voiko johtoryhmä olla esimerkki or-
ganisaation muille ryhmille ja miksei 
myös yksilöille. johtoryhmän tulee 
esiintyä yhtenäisesti, yhteistyöhalua 
viestien, yhteistyökykyä osoittaen ja 
samaistumiskohteeksi tarjoutuen.

Lojaalisuus ryhmää kohtaan, sen 
jäseniä kohtaan, vetäjää kohtaan ja 
ryhmän päätöksiä kohtaan ovat tä-
män esiintymisen keskeisiä koetinki-
viä. Tiedottamisessaan johtoryhmän 
on parasta rajoittua päätöksiin ja nii-
den perusteluihin ja pitää tiukasti kiin-
ni yhteisistä linjoista. Tämä edellyttää 
tietysti kaikilta jäseniltä aitoa sitou-
tumista päätöksiin ja niiden toteutta-
miseen. kaiken kaikkiaan on siis kyse 
”yhteisvastuun” tuntemisesta koko-
naisuudesta, muista jäsenistä, johto-
ryhmätyöskentelyn tuloksista ja johto-
ryhmänä kehittymisestä.

johtoryhmän jäsenen on hyvä tehdä 
selvä ero varsinaisten henkilökohtais-
ten vastuittensa ja niiden vastuiden 
välillä, jotka hänellä on johtoryhmäs-
sä. johtoryhmässä jäsenellä on vastuu 
hänelle sovittujen valmistelu- ja esit-
telytehtävien hoitamisesta. Se merkit-
see käytännössä vastuuta siitä, että 
asiat ovat esityksissä oikein, että val-
mistelu on tehty huolellisesti ja että 
asiat on esitetty asiallisesti ja objektii-
visesti.
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jäsen on myös vastuussa omas-
ta kokouskäyttäytymisestään eli avoi-
muudesta, kuuntelemisesta ja ym-
märtämisestä, muiden tukemisesta, 
rakentavasta otteesta, palautteen an-
tamisesta, vastaanottamisesta ja hyö-
dyntämisestä, kritiikinsiedosta, ajan 
kunnioittamisesta ja tuloshakuisuu-
desta. Hän vastaa myös siitä, että on 
lojaali puheenjohtajaa, muita jäseniä, 
ryhmää ja sen päätöksiä kohtaan. Hy-
viä päätöksiä kohtaan on tietenkin hel-
pompi olla lojaali kuin huonoja. jäsen 
vastaa myös omasta osuudestaan hy-
vien päätösten syntymiseen käyttäen 
mittapuina niiden toteutuskelpoisuut-
ta, tarkoituksenmukaisuutta ja nii-
tä tuloksia, joita päätökset tuottavat. 
Hän vastaa myös päätöksistä tiedotta-
misesta omalle organisaatioyksiölleen 
johtoryhmässä sovitulla tavalla. 

Ketä johtoryhmään?

johtoryhmä kokoonpanoon vaikutta-
vat monet seikat. Tärkein niistä on se, 
mitkä ovat johtoryhmän toimintaperi-
aatteet ja tavoitteet. Yleensä edustet-
tuna on vain kaksi organisaatiotasoa: 
vetäjä ja hänen henkilökohtaiset alai-
sensa. Ryhmän toimivuusvaatimukset 
ratkaisevat jäsenten lukumäärän. jos 
ryhmän on tarkoitus tehdä luovaa työ-
tä ja tuottaa jotakin uutta, se ei saa olla 
kovin suuri. Viiden - seitsemän hengen 
ryhmää pidetään tässä suhteessa op-
timaalisena. Ryhmä tulee myös voida 
saada suhteellisen helposti koolle. 

Organisaatiorakenne sekä toimin-
nallinen kattavuusvaatimus vaikut-
tavat myös ryhmän miehitykseen ja 
kokoonpanoon. On ratkaisevaa, onko 
kyseessä konsernin, toimialan tai di-
visioonan, tulosyksikön tai toiminnon 
johtoryhmä. Ryhmän kokoonpanoa 
harkittaessa on myös otettava huo-

mioon osaamisen monipuolisuus ja 
osaamisen kehittämistarve. johtoryh-
mässä tulee olla yleisosaamista, eri-
tyisosaamista ja ihmissuhdeosaamis-
ta. jäsenten tulee myös mielellään 
täydentää toinen toisiaan perus- ja 
täydennyskoulutuksen ja käytännön 
kokemuksen suhteen. johtoryhmän 
ikärakenteen tulee varmistaa toimi-
vuus ja toiminnan jatkuvuus.

johtoryhmän rakenne ja toiminta-
tapa vaikuttavat kokoonpanoon. Onko 
tärkeätä pysyvä vai joustava järjestely, 
vakiomuoto vai tilannekohtainen ryh-
mä tai onko kyseessä projektiluontoi-
nen ryhmä. kokoonpanoon vaikuttaa 
myös mahdollinen henkilöstön edus-
tus, joka sinänsä saattaa osoittautua 
ongelmalliseksi. Henkilöstön edus-
taja johtoryhmässä ei saa olla ”luot-
tamusmiesroolissa” eikä henkilöstön 
edunvalvoja. Hänen tulee samaistua 
voimakkaasti johtoryhmään ja ajatel-
la ennen muuta sen organisaatiokoko-
naisuuden etua, jonka johtoryhmän jä-
sen hän on.  

johtoryhmät ovat kokoonpanoltaan 
ja toimintaperiaatteiltaan hyvinkin eri-
laisia. Yleisin malli on vetäjän kaikista 
tai useimmista henkilökohtaisista alai-
sista koostuva ”normaali” johtoryhmä. 
kysymykseen voi myös tulla siitä tii-
vistetty pienryhmä, jota usein kutsu-
taan strategiseksi johtoryhmäksi tai 
ydinjohtoryhmäksi. Usein tapaa myös 
hyvin laajapohjaisia, edustuksellisia 
johtoryhmiä, joita saatetaan kutsuakin 
laajennetuiksi johtoryhmiksi. Suuren 
kokonsa vuoksi ne voivat yleensä toi-
mia vain suhteellisen harvoin kokoon-
tuvina informatiivisina ryhminä.

Ns. sovelletun johtoryhmän kokoon-
pano ja koollekutsuminen määräytyvät 
aina kulloinkin käsiteltävän asian mu-
kaan. Tilanteen mukainen johtoryhmä 
taas kootaan tilanteen mukaan. johto-
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ryhmätyöskentelyn luonteeseen kuu-
luu aina tietty epävirallisuus. Onhan 
kyse ryhmästä, josta ei ole mainintaa 
missään yhteisölaissa. Silti jotkut joh-
tajat eivät ole halunneet sitoutua joh-
toryhmätyöskentelyyn ja haluavat ko-

rostaa johtoryhmänsä ”epävirallista” 
statusta. Projektin johtoryhmä on tie-
tenkin vielä luku sinänsä. Se peruste-
taan, elää ja kuolee pois sen projektin 
myötä, jota se on perustettu johta-
maan.

2.6 Päätöksenteko ja johtajuus  

Johtaja päättäjänä

Päätöksenteko on eräs johtajan tär-
keimmistä tehtävistä. Vastuu tuo mu-
kanaan sellaisen määrän päätöksen-
tekovaltaa, että vastuu ja valta ovat 
keskenään tasapainossa. johtajuus ei 
toisaalta merkitse pelkkää päätöksen-
teko-oikeutta. Päätöksenteko on yksi 
johtajuuteen liittyvistä velvoitteista. 
johtajalta edellytetään ja odotetaan 
päätöksiä, ratkaisuja sekä valintoja. 
Organisaation antama valtuutus mer-
kitsee lupaa ja velvoitetta ratkaista 
asioita organisaation puolesta, sen ni-
missä sekä sen hyväksi. 

Päättämättömyys on eräs jokai-
sen johtajan ”kuolemansynneistä”, 
niin organisaation kuin johdettavien-
kin silmissä. Se on merkki heikkoudes-
ta ja kyvyttömyydestä. Sellaiseksi sen 
myös herkästi vaistoavat alaisetkin 
tulkitsevat.  

Päätöksenteko on käytännössä niin 
vaativa ja johtajuudessa onnistumisen 
kannalta kriittinen asia, ettei sitä voi 
kuitata pelkästään toteamuksella joh-
tajan päätösvallasta ja vastuusta pää-
tösten seuraamuksista. 

Päätöksenteko on prosessi, jos-
sa kaikki riippuu kaikesta. johtami-
sen kokonaisuudesta irrotettuna pää-
töksenteon tuloksellisuutta on vaikea 

objektiivisesti mitata tai arvioida. Sik-
si johtajan on, itsenäisestä päätösval-
lasta huolimatta, hyvä osallistaa pro-
sessin jossakin vaiheessa ne henkilöt, 
joita päätökset joko toteuttajina tai 
kohteina koskevat.

Päätöksentekoon liittyy koko joukko 
kysymyksiä, joiden vastauksista riip-
puu millaiseksi prosessi muodostuu: 

• kuka päättää?
 - kenelle asia kuuluu
 - kenellä päätösvalta
• kuka vastaa, kenelle ja 
 miten?
 - toteutusvastuu
 - tulosvastuu
 - juridinen vastuu
 - eettinen ja moraalinen 
  vastuu
• kenen kanssa neuvoteltava?
• kenelle tiedotettava?
• kuka toteuttaa ja miten?
• kuka valvoo päätöksen toteu-

tumista, milloin ja miten?
• Mihin valvontatietoa käyte-

tään?

Päätöksenteolle on ominaista, että 
se on vaiheittainen prosessi. Päätösten 
onnistuneisuus riippuu kaikista näistä 
vaiheista. Siksi prosessia on tarkastel-
tava vaihe vaiheelta. Mahdollisimman 
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tietoinen päätösten tarpeen tunnis-
taminen ja tunnustaminen on hyvien 
päätösten edellytys. Päätöksentekoon 
täytyy olla aito tarve. Tunnistaminen 
ja aito tunnustaminen eivät ole sama 
asia: tunnistettua tarvetta ei ole vielä 
hyväksytty eikä prosessi siksi pääse 
käynnistymään. Henkilöiden, joita tu-
leva päätös koskee, tulee mahdollisim-
man laajasti tunnistaa ja sen jälkeen 
myös tunnustaa tarve. Päättäjän tulee 
aina tehdä se. 

Päätöksentekoprosessissa voidaan 
nähdä seuraavat vaiheet:

1. Tarpeen tunnistaminen ja 
 tunnustaminen
2. Valmistelu ja suunnittelu
3. Varsinainen päätös
4. Päätöksestä viestiminen
5. Päätöksen toteuttaminen
6. Toteutumisen seuranta ja 
 valvonta ja sen edellyttämät 

toimet

Päätöksenteon tarve liittyy useim-
miten hankaliin, kriittisiin tilanteisiin, 
joissa tarvitaan jonkin uuden, aikai-
semmasta poikkeavan ja sen vuok-
si epämukavalta tuntuvan toiminnan 
käynnistämistä. kriisitilanteissa jou-
kon selviytyminen tehtävästä, jopa 
sen henkiinjääminen, voi olla kiinni 
päätöksistä. Näille tilanteille on tun-
nusomaista aikapula. Tilanne muuttuu 
hetki hetkeltä, vaihtoehdot vähenevät 
ja päättämättömyys voi olla kohtalo-
kasta. On välttämätöntä tehdä jota-
kin, joskus jopa melkein mitä tahansa, 
jos vaihtoehtona on päätöksenteon la-
maantuminen.

Kysymys on valinnoista

Päätöksenteko on myös valintatilanne, 
jossa on tilanteesta riippuen joko har-

voista tai useista, hyvistä tai huonois-
ta vaihtoehdoista valittava se, jota läh-
detään toteuttamaan. Sen ohella muut 
tarjolla olevat vaihtoehdot joudutaan 
jättämään testaamatta, niistä joudu-
taan luopumaan. Luopuminen on si-
käli lopullista, että koskaan ei saada 
varmasti tietää, miten olisi käynyt, jos 
olisi valittu jokin muu vaihtoehto. Tämä 
luopuminen on monesti lähes yhtä ras-
kasta kuin toteutettavan vaihtoehdon 
valinta. Vaihtoehdottomuus on uhka 
ihmisten itsemääräämispyrkimyksille 
ja halulle hallita elämäänsä. Siksi vaih-
toehdoista halutaan alitajuisesti pitää 
kiinni mahdollisimman pitkään.  

hyvä valmistelu ja tuki on tärkeätä

Yllä kuvatuista syistä johtuen ei ole 
itsestään selvää, että päätöksien tar-
ve aina tunnistetaan ja tunnustetaan. 
johtajuuden tehtäviin kuuluukin huo-
lehtia tämän prosessin käynnistymi-
sestä, ellei se muuten käynnisty. apu-
naan johtaja voi käyttää esimerkiksi 
johtoryhmää. Ryhmä ei kuitenkaan saa 
heikentää johtajuutta. Se ei voi eikä 
saa johtaa hänen puolestaan. Hän ei 
saa paeta ryhmän taakse tai ryhmään. 
Tietyssä määrin ryhmä kuitenkin voi 
lievittää johtajan monesti ongelmalli-
seksi kokemaa yksinäisyyttä.

Päätöksenteon valmistelu edellyt-
tää organisointia. Riippuen siitä, miten 
edellä esitettyihin kysymyksiin vas-
tataan, päättäjän tulee huolehtia, että 
joku kerää päätöksenteossa tarvittavaa 
tietoa tilanteesta, sen kehittymisestä, 
käytettävissä olevista vaihtoehdoista 
ja niiden ennustettavissa olevista seu-
rannaisvaikutuksista ja siten avustaa 
päätöksenteon valmistelussa.

Mahdollisimman monipuolisen tie-
don hankkiminen ja erilaisten näkö-
kohtien selvittäminen saattaa merkitä 
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hyvinkin monien ihmisten osallista-
mista valmisteluun myös kriisiorgani-
saatioissa. Eri asia sitten on, voidaan-
ko kaikille aina avoimesti kertoa, mistä 
on kysymys. 

On hyvä, jos päättäjällä tässäkin vai-
heessa on käytettävissään tukiryhmä, 
esimerkiksi johtoryhmä, jossa käydään 
avointa keskustelua siten, että johtajan 
asema-arvovalta ei estä keskustelun 
luovuutta. Ennen päätöstä kenen ta-
hansa, myös johtajan, on täysin ”kunni-
allista” muuttaa mieltään. keskustelut 
käydään luottamuksellisina eikä nii-
den aikana esitetyistä mielipiteistä ra-
portoida kellekään ulkopuoliselle. Näin 
varmistetaan ryhmän jäsenten haluk-
kuus osallistua täysipainoisesti luo-
vaan ongelmanratkaisuprosessiin.

Huono valmistelu tuottaa yleensä 
myös huonoja päätöksiä. Onnistumi-
nen prosessin seuraavissa vaiheissa ei 
välttämättä pelasta tilannetta, jos pro-
sessin jatko perustuu väärille tai puut-
teellisille tiedoille.

totuuden hetki

jossain vaiheessa tulee valmistelun ja 
vaihtoehdoista käytävän keskustelun 
päättyä. On tullut aika tehdä päätös. 
Päätös voi syntyä lukuisilla eri tavoil-
la. Ne kaikki vaikuttavat omalla ta-
vallaan ennusteeseen päätöksen to-
teutumisesta ja onnistuneisuudesta. 
Päätöksentekotapaan vaikuttaa se, te-
keekö johtaja päätöksen yksin vai ta-
pahtuuko se ryhmässä. jos se tapah-
tuu ryhmässä, säännönmukaisesti 
järjestäytynyt ja johtamisjärjestelmän 
osana toimiva ryhmä, esimerkiksi joh-
toryhmä, on tietenkin aivan eri asia 
kuin päätöksenteon hetkellä paikalle 
sattunut ryhmä. 

Erilaisia päätöksenteon tapoja Po-
renne ja Salmimies ovat kuvanneet 

johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä 
käsittelevässä kirjassaan. Vaikka hei-
dän lähtökohtanaan on ensisijaisesti 
johtoryhmässä tapahtuva päätöksen-
teko, soveltuvat esitetyt päätöksente-
kotavat myös muihin ryhmiin.

Huomaamaton päätös 

syntyy ryhmässä, kun joku ryhmän 
jäsenistä ehdottaa jotakin ja asiasta 
keskustellaan. Selvää kantaa ei tie-
toisesti oteta ja päätös syntyy tai jää 
syntymättä asianosaisten sitä tiedos-
tamatta. jälkeenpäin ryhmän jäsenil-
lä saattaa olla aihetta ihmetellä, mitä 
oikeastaan tapahtui ja miten tällainen 
päätös oikein syntyi.

Auktoriteettipäätös 

syntyy, kun auktoriteettiasemassa ole-
va johtaja tekee päätöksen. kyseessä 
on usein asema-auktoriteetti. Tämä 
menettely saattaa johtaa järkeviin rat-
kaisuihin, jos auktoriteetti osaa asian-
sa, on ennen päätöstä osannut kuun-
nella asianosaisia ja on siten käyttänyt 
heidän asiantuntemustaan hyväksi. 
Ongelmaksi saattaa muodostua se, 
etteivät johdettavat aina välttämättä 
aidosti sitoudu tällaiseen päätökseen 
eivätkä koe sitä omakseen. On huo-
mattava, että auktoriteettipäätöskin on 
hyvä tehdä ryhmässä, koska silloin sen 
onnistuneisuusennuste on aina parem-
pi kuin tehtäessä päätöksiä täysin yk-
sin. Ryhmän jäsenillä on ainakin tunne 
vaikuttamisen mahdollisuudesta. Sitä 
paitsi päätöksestä tiedottaminen te-
hostuu tällä tavoin merkittävästi.

Vähemmistöpäätös

syntyy usein ”junttauksen” tuloksena. 
Vähemmistön jäsen ajaa kumppanien-
sa tuella oman ehdotuksensa läpi. Ne, 
joilla ei ollut omaa tai yhtenäistä kan-
taa esimerkiksi huonon perehtymisen 
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vuoksi, voivat jälkeenpäin kokea tul-
leensa ”ylikävellyiksi”. Monesti koet-
tu asia on, ettei hiljaisuus välttämättä 
ole myöntymisen merkki. Huono sitou-
tuminen voi näkyä runsaana jälkipuin-
tina, ”kolpakkostrategiana” ja joko tie-
toisena tai alitajuisena jarrutuksena 
toteutusvaiheessa. 

Enemmistöpäätös 

syntyy konkreettisen äänestyksen tai 
sitä väljemmän ”tunnustelukierrok-
sen” tuloksena. Tällaiset päätökset 
ovat hyviä esimerkiksi politiikassa, 
jossa on totuttu vallassa olevan enem-
mistön legitiimiin oikeuteen hoitaa asi-
oita äänestäjien antamalla valtuutuk-
sella ja parlamentaarisella vastuulla. 
Silti vähemmistö voi jatkaa jarrutus-
ta ja suoranaista sabotointiakin toteu-
tusvaiheessa. Se saattaa myös odottaa 
tilaisuutta ottaa asia uudelleen kä-
sittelyyn sitten, kun sillä itsellään on 
mahdollisuus saada enemmistö oman 
kantansa taakse. Esimerkiksi johtoryh-
mätyöskentelyssä äänestämistä tuli-
si välttää päätöksentekotapana, koska 
se hämärtää johtajan ja ryhmän jäsen-
ten vastuuta. Eräänlaisena mielipide-
kartoituksena vapaamuotoinen äänes-
tys voi olla paikallaan.

Kompromissi 

on päätös, joka syntyy usein tilantees-
sa, jossa osapuolet ovat kaukana toi-
sistaan mutta jotakin on pakko päät-
tää eikä auktoriteettipäätöstä jostain 
syystä pidetä hyvänä ratkaisuna. Sil-
loin syntyy päätös, jota kukaan ei 
välttämättä ole ehdottanut eikä ehkä 
halunnutkaan. Se on eräänlainen ”kes-
kiarvopäätös”, joka ei välttämättä 
tyydytä ketään. Tällaisen päätöksen 
rikkominen on helppoa toteutusvai-
heessa. kaikki kompromissit eivät tie-
tenkään ole huonoja.

Yhteisymmärrys- eli yhteismyönty-
myspäätös (konsensus) 

syntyy keskustelun, ei äänestyksen 
tuloksena. keskustelua jatketaan niin 
kauan, että jokainen mahdollisimman 
varauksetta voi yhtyä syntyvään rat-
kaisuun. Tärkeätä on kaikkien kokema 
aito mahdollisuus vaikuttaa ja kaik-
kien sisäistämä tietoisuus siitä, että 
syntynyt ratkaisu on optimaalinen. Yh-
teisymmärryspäätös ei merkitse täy-
dellistä yksimielisyyttä, mutta se on 
oppositiollekin kunniallinen mahdol-
lisuus luopua omasta aikaisemmasta 
kannasta, ei kuitenkaan välttämättä 
aivan periaatteellisesti ja lopullises-
ti. Yleensä päätöksen toteuttamiseen 
kuitenkin ollaan hyvin sitoutunei-
ta. koska täysin yksimielinen päätös 
on suhteellinen harvinainen mahdol-
lisuus, konsensuspäätös on ”toisek-
si paras” ratkaisu. kypsä, ”aikuinen” 
ryhmä tekee usein konsensuspäätök-
siä ja kykenee myös huolehtimaan nii-
den toteutuksesta.

Yksimielinen päätös 
on, kuten sanottu, varsin harvinainen. 
koska täydellistä yksimielisyyttä ei 
yleensä voida saavuttaa, sitä ei myös-
kään tulisi asettaa päätöksen ehdok-
si. 

Päätökset pienryhmätyöskentelyssä

Pienryhmätyöskentelyssä on hyvien 
päätösten synnyttämiseksi suositelta-
vaa noudattaa tiettyjä, hyviksi koettu-
ja menettelytapoja. Niitä ovat esimer-
kiksi seuraavat:

• johtajan tulee kannustaa ryh-
män yksittäisiä jäseniä esit-
tämään näkemyksiään. Yllät-
täviäkään ehdotuksia ei tule 
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heti kumota. kaikki ideat ovat 
arvokkaita ainesosia päätök-
senteossa. On ainakin hyvä 
kuulla perustelut ennen idean 
”raatelemista”.

• Ryhmän jäsenten tulee avoi-
messa vuorovaikutuksessa 
kehitellä esitettyjä näkemyk-
siä ja ehdotuksia edelleen. 
johtajan tulee käyttää tässä 
keskustelussa matalaa pro-
fiilia ja olla ideointivaiheessa 
enemmän ryhmän jäsen kuin 
asema-arvovaltaan tukeutuva 
johtaja. Hänen tulee esimer-
kiksi varoa esittämästä omaa 
kantaansa ensimmäiseksi, 
koska se saattaa estää luovan 
keskustelun ja johtaa puhtaa-
seen auktoriteettipäätökseen. 

• Päätöksen ja usein myös sen 
perustelujen dokumentoimi-
nen voi säästää monelta jälki-
peliltä.

Päätöksen lykkääminen lisäselvi-
tyksien ajaksi voi myös olla hyvä rat-
kaisu, ellei yhteisymmärrykseen pääs-
tä ja ellei asiasta ole riittävästi tietoja. 
Lykkääminenkin on myös eräänlainen 
päätös.

Ryhmässä päätetty asia ei ole vält-
tämättä sama asia kuin ryhmäpää-
tös tai ryhmän päätös. Päättäjällä tu-
lee aina olla asian edellyttämä valta 
ja myös vastuu. Ryhmät eivät yleensä 
ole tällaisia kollektiiveja, vaan valta ja 
vastuu ovat aina organisaation mää-
rittelemällä johtajalla, yksilöllä. Osa-
keyhtiölain määrittelemä hallitus ja 
eräät julkisessa hallinnossa esiintyvät 
kollegiot ovat ainoita poikkeuksia täs-
tä säännöstä. 

Normaalisti johtaja tekee päätök-
set ja vastaa tuloksista, vaikka hän 

käyttäisikin prosessin lopputuloksen 
parantamiseksi ja ylipäätään johta-
misessa jotakin ryhmää, esimerkik-
si johtoryhmää, tukenaan. Ryhmässä 
tehty päätös voi tietenkin olla ryh-
män jonkun muunkin jäsenen päätös, 
jos asia kuuluu hänen toimivaltansa ja 
vastuunsa piiriin. 

Päätöksenteon yleisohjeita

Päätöksenteossa tulee muistaa tietty-
jä kokemusperäisiä ohjeita:

• Muista aina varmistaa, että 
tiedät, mikä olikaan ongel-
ma? Hyvin usein riennämme 
vastaamaan ennen kuin ky-
symystä on edes esitetty lop-
puun.

• Vältä paniikkia, vaikka aika-
pula olisikin tosiasia.

• kysy aina itseltäsi, mitä on 
tehtävä ensin. Millä ratkaisul-
la on kaikkein kovin kiire?

• Onko Sinulla tarpeeksi tie-
toa päätöksentekoon? Mistä 
ja miten sitä saisi lisää. Onko 
sen hankkimiseen aikaa?

• keskity olennaiseen! Vaikeis-
sa tilanteissa on usein tarjolla 
paljon ”lillukanvarsitietoa”. 

• Erota tosiasiat mielipiteis-
tä, vallitsevista käsityksis-
tä ja muusta epävarmasta ja 
usein jopa harhaanjohtavas-
ta informaatiosta. Tee se sil-
läkin uhalla, että faktoja saat-
taa olla vähän.

• Ryhmäkin voi olla väärässä. 
Vaikka olisit itse kuinka epä-
varma tahansa, älä luota so-
keasti siihen, että käytettä-
vissäsi oleva tukiryhmä on 
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oikeassa, vaikka sillä olisikin 
varma, yksimielinen kanta. 
Muista, että sinä vastaat joka 
tapauksessa yksin lopputu-
loksesta. Ryhmän vastuu on 
yleensä ei kenenkään vastuu 
– ainakin epäonnistuttaessa.

• kuuntele! Ilmaise myös sel-
västi, niin sanallisesti kuin 
muutoinkin, että kuuntelet ja 
myös arvostat ihmisiä, vaikka 
olisit tosiasiallisesti itse mitä 
mieltä tahansa. Vältä lukitse-
masta kantaasi ennen ihmis-
ten kuulemista ja ole valmis 
tarvittaessa muuttamaankin 
sitä kuulemasi perusteella.

• Pyri yksimielisiin tai ainakin 
yhteisymmärryspäätöksiin ja 
siten hyväksymiseen, sitoutu-
miseen, synergiaan ja onnis-
tuneisiin, toteuttamiskelpoi-
siin päätöksiin.

Valinnan vaikeus

kuten aikaisemmin todettiin, päätök-
senteko on yleensä myös valintatilan-
ne, jossa valitaan yksi ratkaisu ja sa-
manaikaisesti suljetaan pois muut 
vaihtoehdot. Tästä syystä varsinaisen 
päätöksen todellista onnistuneisuutta 
on oikeastaan mahdotonta mitata tai 
edes arvioida. Päätöksentekoproses-
sin ja sen yksittäisten vaiheiden, eri-
tyisesti valmistautumisen ja toteutuk-
sen onnistuneisuutta ja toimivuutta 
voidaan kyllä mitata ja ainakin arvioi-
da, mutta ei varsinaisen ydinpäätök-
sen. Vaikeutena on se, että vain pääte-
tyn vaihtoehdon seuraukset tiedetään. 
kukaan ei voi tietää, mitä olisi tapah-
tunut, jos olisi päätetty toisin. Speku-
loida tietenkin aina voi. 

jälkiarviointia näyttää myös vai-
keuttavan se, ettei arvioitsija yleensä 
näytä voivan asettua päätöksenteki-
jän asemaan ja tilanteeseen, siirty-
mään ajassa taaksepäin. Tilannetta 
on erittäin vaikea rekonstruoida. Pää-
töksethän tapahtuvat parhaimmil-
laankin aina sen tiedon, kokemuksen 
ja osaamisen varassa, joka päätök-
sentekijällä kulloinkin on käytettävis-
sään. jälkiviisaalla arvioitsijalla sen 
sijaan on yleensä paljon enemmän 
tietoa ympäristöstä kuin päättäjällä 
oli aikanaan. 

Tilanteiden ja ulkoisen ympäris-
tön muutokset ovat eräs päätöksen-
teon ongelma. Päätös joudutaan teke-
mään valmistelun tuottamien tietojen, 
”päällä” olevan tilanteen ja sen kehit-
tymistä kuvaavan ennusteen valossa. 
Päätöksentekohetkellä jokin ratkaisu 
saattaa näyttää luonnolliselta ja jopa 
erinomaiselta, mutta päätös saattaa 
silti osoittautua tuhoisan vääräksi ti-
lanteen muuttuessa ennakoimattomal-
la tavalla. Tehdyn ratkaisun muutta-
minen tai peruuttaminen ei myöskään 
aina ole mahdollista. 

Päätöksiin vaikuttaa aina päättäjän 
persoona. Ihmiset ovat luonteenomi-
naisuuksiltaan erilaisia. Varovaisuus, 
rohkeus, uhkarohkeus, riskinottokyky 
ja -halu, hyökkäävyys jne. tuottavat 
erilaisia päätöksiä. Onkin todennä-
köistä, että päätösten laatu perustuu 
suurelta osin johtajan persoonaan ja 
hänen intuitioonsa. On myös tullut ta-
vaksi lukea onnekkuus hyvien johtaja-
ominaisuuksien joukkoon.

Päätöksen jälkeen

kun päätös on tehty, sen toteutta-
minen edellyttää päätöksen sisällön 
saattamista niiden ihmisten tietoon, 
joita asia koskee. Heti varsinaisen 
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päätöksenteon jälkeen päättäjän pitää 
ratkaista, kuka ja miten asiasta tiedot-
taa. jos päätöksenteko tapahtuu ryh-
mässä, tiedottamisesta sovitaan (käs-
ketään) kaikkia yhteisesti sitovalla 
tavalla. Tästä eteenpäin kaikilta edel-
lytetään ehdotonta lojaliteettia teh-
tyä päätöstä ja päätöksentekijää koh-
taan. Tiedottaminen voi koskea itse 
päätöksen asiasisältöä, päätöksen pe-
rusteluja, päätöksen seuraamuksia eri 
yksiköiden ja henkilöiden kannalta, ai-
katauluja jne. Tärkeiden, monia ihmisiä 
koskevien päätösten jälkeen liikkuva, 
näkyvä, kuuluva ja samaistumiskoh-
teeksi tarjoutuva johtajuus on valttia. 

Edellä todettiin päättämättömyy-
den tuomittavuus. aina ei kuitenkaan, 
syystä tai toisesta, voida tehdä pää-
töstä. Tarvitaan lisätietoja, kannat-
taa odottaa tilanteen kehittymistä jne. 
koska päättämättömyyteen kuitenkin 
suhtaudutaan kriittisesti sekä organi-
saation että johdettavien taholla, täl-
laisista harkituista päätöksestä pidät-
täytymisistä ja usein niiden syistäkin 
tulee kertoa avoimesti. Ne on usein 
myös syytä jotenkin dokumentoida. 
Yleensä ihmiset odottavat saavansa 
tietää, milloin ratkaisu tapahtuu, mil-
loin päätökset tehdään.     

Päätös syntyi. entä toteutus?

Päätöksen toteutus voi olla, samoin 
kuin prosessin aikaisemmatkin vai-
heet, sekä onnistunut että epäonnis-
tunut. Toteutuksen onnistuneisuutta 
arvioitaessa on erotettava toisistaan 
varsinainen toteutus ja koko prosessin 
lopputulos eli mitä päätöksestä ja sen 
toteutuksesta seuraa. Toteutushan voi 
olla sataprosenttisen onnistunut, vaik-
ka lopputulos samanaikaisesti olisikin 
surkea. Näin käy, jos päätös osoittau-
tuu vääräksi. 

Päätösten toteutuksen kriittisiä ky-
symyksiä ovat seuraavat:

• Ymmärtävätkö kaikki proses-
siin osallistuvat, että suunnit-
telu, keskustelu ja pohdiskelu 
ovat ohi ja että päätös on teh-
ty, ”arpa on heitetty”?

• Ymmärtävätkö he, että jokai-
sen on nyt aika tehdä kaik-
kensa päätöksen tehokkaan 
toteutuksen hyväksi, riippu-
matta siitä, mitä mieltä itse 
on ollut asiasta?

• Ymmärtääkö johto kaikilla ta-
soilla kriittisen roolinsa edellä 
mainittujen asioiden viestimi-
sessä alaisilleen ja sen val-
vomisessa, että viesti menee 
perille ja aikaansaa haluttua 
toimintaa? Toimiiko johto tä-
män roolin edellyttämällä ta-
valla? Onko se läpi linjan lo-
jaali päätökselle ja päättäjille 
ja toimiiko se tässä suhtees-
sa esikuvallisesti? Onko se ai-
dosti sitoutunut päätökseen 
ja sen toteuttamiseen? 

• Onko organisaatio riittävän 
valpas ja joustava kyetäk-
seen tekemään uuden, korjaa-
van päätöksen tai ryhtymään 
muihin korjaaviin voimiin, 
esimerkiksi lisäämään toteu-
tusvoimaa, jos alkuperäisen 
päätöksen toteutuksessa tör-
mätään merkittäviin ongel-
miin? Vai onko olemassa vaa-
ra, ettei mitään esimerkiksi 
arvovaltasyistä voida muut-
taa? 

Edellä mainittu sitoutuminen pää-
tökseen on niin tärkeä asia, että sitou-
tumista johonkin asiaan on paikallaan 



��

tarkastella hieman lähemmin yleisel-
läkin tasolla. Ihmisen sitoutuminen or-
ganisaatioon tai asiaan tai lojaalisuus 
sille voi olla järkiperäistä, rationaalis-
ta, jolloin tieto, tavoitteet, hyödyt, suh-
teellinen paremmuus ja viileä harkinta 
korostuvat, asenteellista, jolloin lei-
mallista on me-henki, kuuluminen ja 
”osakkuus yhteisön voimasta” tai tun-
neperäistä ”tykkäämistä”, jolle ei löy-
dy rationaalisia perusteita.

Päätöksenteko on osa haluttuun 
tulokseen tähtäävää, tavoitteellista 
johtamista. Niinpä myös päätöksen-
tekoprosessiin tulee liittää tulosten to-
teamisen ja analysoinnin sekä sen pe-
rusteella tehtävien johtopäätösten ja 
päätösten vaihe eli seuranta- ja val-
vontavaihe. Päätöksenteko ei täytä 
kaikkia prosessikäsitteen kriteerejä ell-
eivät yksittäiset päätökset liity toisiin-
sa ketjuna, jossa yhdistävänä lenkkinä 
toimivat seuranta- ja valvontareaktiot, 
tapahtuneesta ja saaduista kokemuk-
sista oppiminen. Seurannan ja valvon-
nan mielekkyys perustuu juuri niiden 
laukaisemiin reaktioihin. Tämä reagoi-
vuus kertoo johtamisotteesta enem-
män kuin moni muu asia. 

Tässä yhteydessä käytetään tietoi-
sesti rinnan sanoja seuranta ja valvon-
ta. Valvonnalla tarkoitetaan esimies-
rooliin kuuluvaa, tehtyjen päätösten ja 
niihin perustuvien käskyjen täyttämi-
sen varmistamista. Valvonnan kohtee-
na on siis alaisten toiminta. Seuran-
nalla tarkoitetaan päättäjän omaa ja 
hänen omaan vastuualueeseensa koh-
distuvaa tuloksellisuuden toteamista, 
arvioimista ja tällä perusteella käyn-
nistyviä erilaisia toimia. Päätöksente-
koprosessi kokonaisuutena sekä sen 
kaikki yksittäiset vaiheet ovat esimie-
hen oman seurannan kohteena. Tästä 
prosessistahan päättäjä on itse vas-
taa. 

Prosessiin osallistuvat ovat kukin 
yksilöinä vastuussa vain ja ainoas-
taan omasta aktiivisesta ja aikuisesta 
osallistumisestaan ja ryhmäkäyttäy-
tymisestään, antamiensa tietojen oi-
keellisuudesta sekä omasta osuudes-
taan päätöksestä tiedottamisessa ja 
sen toteuttamisessa. Näiltä osin kukin 
osallistuja harjoittakoon omaa itseseu-
rantaa ja reagoikoon tarvittaessa sen 
tuloksiin.

2.7 Johtaja viestijänä 

tavoitteena onnistunut 
johtamisviestintä

johtaminen ja johtajuus on hyvä näh-
dä ennen muuta viestintänä ja vuoro-
vaikutuksena, jonka lopputuloksista 
johtaja on aina vastuussa. Näin siitä 
huolimatta, että viestinnässä ja vuoro-
vaikutuksessa on aina vähintään kak-
si osapuolta. Tämä on eräs johtami-
sen ja johtajuuden keskeisistä ja ehkä 

epäreiluiltakin tuntuvista haasteista. 
Miten kantaa vastuu lopputuloksesta, 
johon myös oma esimies, kollegat ja 
alaiset vaikuttavat? Siitä johtamisessa 
ja johtajan roolissa on usein viime kä-
dessä kyse!

Onnistunut viestintä ja vuorovai-
kutus työyhteisössä edellyttää kehit-
tymistä kohti kannustavan esimiehen 
ideaalia (Åberg). kannustava esimies 
antaa tilaa alaisilleen, sillä alaisen me-
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nestyminen ei ole häneltä pois, päin-
vastoin. Hän viestii luottamuksesta, 
kannustaa toimintaan ja riskinottoon, 
kysyy ja kuuntelee. Hän saa alaiset sa-
nomaan avoimesti mielipiteensä. Hän 
on empaattinen, aidosti kiinnostunut 
alaisesta ja hänen mielipiteistään. Hän 
viestii kaikin tavoin välittömyydestä, 
avoimuudesta ja joustavuudesta. Hän 
ei ole ylimielinen eikä korosta valta-
suhteita ja esimiesasemaansa. Hän ot-
taa kaikessa huomioon kaikki alaisen-
sa. On tärkeätä, että hän on alaistensa 
tavoitettavissa, kiertää ja kuljeskelee 
ihmisten keskuudessa. Hän antaa ja 
ottaa vastaan palautetta.

Toimivan esimies-alaisviestinnän 
toinen osapuoli on aktiivinen alainen. 
Hän pystyy asettumaan esimiehen 
asemaan ja ymmärtämään häntä. Sik-
si hän kannustaa esimiestään ja ajat-
telee yleensäkin asioista positiivises-
ti, myös esimiehestään. Häneltä löytyy 
tilannetajua ja -joustoa. Hän osaa kui-
tenkin esittää myös omat näkökul-
mansa selkeästi ja rohkeasti ja tekee 
oma-aloitteisesti parannusehdotuksia. 
Hän ei kuitenkaan tuo esiin ja korosta 
vain epäkohtia. Myös hän antaa ja ot-
taa vastaan palautetta.

Toimiva esimies-alaisviestintä edel-
lyttää, että ihmisten ajattelua kyseises-
sä organisaatiossa hallitsee myöntei-
nen ihmiskuva. Poikkeavia mielipiteitä 
ja erilaisia ihmisiä kohtaan ollaan kär-
sivällisiä ja suvaitsevia. Tässä auttaa 
se, että ihmisillä on yleensä terve itse-
tunto, että he arvostavat itseään, esi-
miehiään ja työtovereitaan ihmisinä ja 
työntekijöinä. Tällaiset ihmiset ovat 
eheitä persoonallisuuksia, ei pelkkiä 
roolin vetäjiä. 

Tällaisen ”ihanneyhteisön” vuoro-
vaikutus aitoa ja toimii kaikkiin suun-
tiin. Se perustuu molemminpuoliseen 
luottamukseen. Sen viestintä on aidos-

ti kaksisuuntaista, tasavertaista, epä-
muodollista ja rentoa. Viestintäkynnys 
on alhainen. Mielipiteet tuodaan esille 
silloin, kun asioihin vielä voidaan vai-
kuttaa. Huumori ja kevennykset ovat 
tärkeitä. kuunteleminen edistää vuo-
rovaikutusta, ja osapuolet paneutuvat 
asioihin ja osoittavat kiinnostusta tois-
ten mielipiteitä kohtaan. Omista kan-
noista on varaa joustaa, asiat voivat 
riidellä, eivät ihmiset. Toisaalta hyvät 
ihmissuhteet kestävät asioista riite-
lynkin.

Rakentava ja kannustava ilmapii-
ri edistävät toimivaa esimies-alais-
viestintää. Sille ovat tunnusomaista 
avoimuus, innostuneisuus, rehelli-
syys, aitous ja ennakkoluulottomuus 
sekä mielipiteen ilmaisemisen vapaus 
ja toimiva ideointi. Toimintaa leimaa 
partnership-ajattelu: ollaan yhdessä 
yhteisellä asialla. Taustalla on voima-
kas tunne omista vaikuttamisen mah-
dollisuuksista, joka perustuu todelli-
siin kokemuksiin.

On tärkeätä, että kaikki ovat sisäis-
täneet työyhteisön tavoitteet. jokai-
nen tietää, ymmärtää ja hyväksyy ne, 
ja jokainen tietää oman merkityksensä 
niiden saavuttamisessa. Työyhteisön 
etu ymmärretään yhteiseksi, koska ih-
miset tietävät työyhteisöstä ja toisten-
sa töistä riittävästi.

Esimies-alaisviestinnälle on myös 
luotava toimivat puitteet. Se edellyt-
tää monia kanavia viestintään. Missä 
tahansa syntyvät ideat tulee saada 
nopeasti yhteiseen käyttöön. Ideoi-
den perillemeno ja ymmärtäminen tu-
lee varmistaa tehokkaasti. Viestinnän 
tulee olla selkeätä ja täsmällistä. kaik-
kien tulee tietää, missä ollaan ja min-
ne mennään. Se edellyttää, että orga-
nisaatiossa puhutaan samaa kieltä, 
sekä konkreettisesti että kuvaannolli-
sesti. 
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työyhteisöviestintä

Työyhteisö tai työorganisaatio on aina 
ennen muuta ihmisten yhteenliittymä, 
joka syntyy organisoimalla ja on ole-
massa jotakin tiettyä perustehtävää 
varten. Organisointi on tapahtuma, 
jossa nämä ihmiset liitetään tai liitty-
vät yhteen saavuttaakseen sellaisia 
päämääriä, joihin he yksinään eivät 
pystyisi. Työyhteisön organisoinnis-
sa on kyse ennen muuta työn, vallan 
ja vastuun jaosta. Seurauksena syn-
tyy yhteisö eli organisaatio, ihmisryh-
mittymä, joka pyrkii järjestelmällisesti 
tiettyihin päämääriin käytössään ole-
via voimavaroja säätelemällä.

Tavoitteellisuus on työyhteisön toi-
minnan tuloksellisuuden elinehto. 
Työyhteisöllä on yhteiset tavoitteet, 
joiden saavuttamista jäsenet työpa-
noksellaan ja voimavaroja yhdistäen 
edesauttavat. Työyhteisöllä on käy-
tettävissään voimavarat, resurssit, joi-
ta hyödyntäen se työskentelee tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Työyhteisön 
ihmiset tarjoavat työpanoksensa työ-
yhteisön käyttöön erilaisia korvauk-
sia vastaan. Työyhteisön jäsenillä on 
mahdollisuus omien tavoitteiden ja 
tarpeiden tyydyttämiseen jäsenyyden 
kautta. 

Työyhteisön viestintä on yleensä ra-
kenteista ja säännönmukaista. Organi-
saatiota pidetään pitkälti yllä viestin-
nän avulla. Toisaalta voidaan todeta, 
että työyhteisön rakenne myös saat-
taa rajoittaa viestintää. Työyhteisö- tai 
organisaatioviestintä voidaan Åber-
gin mukaan jakaa seuraaviin alalajei-
hin: Ulkoinen viestintä (tiedottaminen, 
mainonta, suhdetoiminta) ja sisäinen 
viestintä (operatiivinen, ei-operatiivi-
nen, sisäinen markkinointi, koulutus). 
Seuraavassa keskitymme lähinnä tar-
kastelemaan operatiivista eli toimin-

taan suoranaisesti liittyvää viestin-
tää ja ei-operatiivista viestintää, joka 
muodostuu ihmisten välisestä, työhön 
suoranaisesti kuulumattomasta vies-
tinnästä työpaikalla.

Työyhteisön viestintä on sanomien 
vaihdantaa työyhteisön osien välillä. 
Se tekee osaltaan mahdolliseksi eri ti-
lanteissa työyhteisön ja sen jäsenten 
tavoitteiden toteuttamisen. Se on työ-
yhteisön työkalu, joka liittää sen osat 
toisiinsa ja koko työyhteisön ympäris-
töönsä.

Työyhteisön viestinnälle ovat omi-
naista organisoidut puitteet, jotka 
vaikuttavat viestinnän järjestelyihin. 
Viestintä on tavoitteellista: yksilöta-
voitteiden lisäksi työyhteisön viestintä 
tukee työyhteisön tavoitteiden saavut-
tamista. Tyypillistä on myös teknisten 
viestimien käyttö: tietokoneet, kont-
toritekniikka ja ns. pienjoukkovies-
tintä (henkilöstölehti, sisäinen radio, 
ilmoitustaulut jne.). Työyhteisön vies-
tintäjärjestelmä on kokonaisuus, joka 
muodostuu käyttöön otetuista viestin-
täkanavista, viestinnän järjestelyistä 
ja viestinnän säännöistä.

Viestinnälle on useita syitä työyh-
teisössä. Toimintaa tuetaan viestin-
nällä, työyhteisöä profiloidaan sillä 
ja työyhteisö informoi, viestii, kertoo 
työyhteisön tapahtumista. Viestintä 
perehdyttää ja sitouttaa työyhteisön 
palveluksessa olevat työhönsä ja työ-
yhteisöönsä. Työyhteisö ja sen jäsenet 
tarvitsevat jatkuvaa vuorovaikutusta. 
Työyhteisön viestinnästä osa on tulos-
viestintää, joka ratkaisevasti ja suo-
raan vaikuttaa työyhteisön tuloksen 
tekemiseen. 

Työyhteisön sisäisen viestin tu-
lee palvella sekä liikkeenjohdon että 
henkilöstön tarpeita. Se tyydyttää ih-
misten tiedonhalua, torjuu väärinkä-
sityksiä, epäluuloja ja huhuja, edis-
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tää yhteisymmärrystä, yhteistyötä ja 
yhteenkuuluvuutta. Se luo positiivis-
ta ilmapiiriä ja asenteita. Sen avulla 
voidaan parantaa työn mielekkyyttä, 
työviihtyvyyttä ja henkilöstön moti-
vaatiota.

Viestintä välittää uusia näkökoh-
tia ja ideoita, lisää tietoa alasta, pe-
rustehtävästä, toimintaperiaatteista, 
arvoista, tavoitteista, tuloksista, toi-
minnasta, taloudesta, organisaatiosta 
ja ajankohtaisista asioista. Se yhden-
suuntaistaa toimintaa, osallistaa ja si-
touttaa ihmisiä, kehittää ja ylläpitää 
vuorovaikutuskanavia ja välittää joh-
don tahdonilmauksia ja muuttaa ne 
toiminnaksi. Se toimii myös toiseen 
suuntaan: välittää johdolle henkilös-
tön tietoja, havaintoja, kokemuksia, 
aloitteita ja ajatuksia. Se voi myös par-
haimmillaan edistää synergian synty-
mistä.

Sisäisen viestinnän muotoja ovat 
päivittäinen, normaali vuorovaikutus 
ja organisoitu vuorovaikutus. jälkim-
mäisestä ovat esimerkkejä kokoukset, 
esimies-alaiskeskustelut, tiedotusti-
laisuudet  ja yt-tilaisuudet.

kirjallinen viestintä on edelleen tär-
kein välillinen viestinnän muoto. Sitä 
edustavat toimintaohjeet, henkilöstö-
lehti, tiedotteet, ilmoitustaulu ja vuo-
sikertomukset. Sähköistä viestintää 
ovat puhelin, sisäinen televisio, etäko-
koukset ja elektroninen posti.

Viestintä johtamisen keinona

johtamisen kannalta joukko erilaisia 
esimies-alaisviestinnän tilanteita nou-
see ylitse muiden. Niitä ovat haastat-
telut (rekrytointi, lähtöhaastattelut), 
tilannesidonnaiset motivoivat keskus-
telut, esimerkiksi palaute, palkitse-
minen, delegointi, muutoksiin liitty-
vät keskustelut. Ideointikeskusteluilla 

on myös oma tärkeä tehtävänsä. joh-
tamisjärjestelmään kuuluvat tulos-
keskustelut (suunnittelukeskustelut, 
arviointikeskustelut ja kehityskeskus-
telut) ovat keskeinen osa esimiehen ja 
alaisen välistä viestintää ja vuorovai-
kutusta.

jos haluaa esimiehenä kehittää it-
seään viestinnän ja vuorovaikutuksen 
taidoissa, kannattaa miettiä, millai-
sen esimiehen itse toivoisi itselleen. 
”Niin kuin toivot itseäsi kohdeltavan, 
niin myös kohtele alaisiasi.” Siinä yksi 
jokaisen esimiestyön keskeinen ohje. 
Ehkä tässä pohdiskelussa on apua 
seuraavasta listasta. 

Hyvä esimies todennäköisesti vies-
tii 

• arvostavansa Sinua 
• luottavansa kykyysi hoitaa 

työsi
• kuuntelevansa ja ymmärtä-

vänsä Sinua
• vapaudesta kertoa hänelle 

ikävätkin uutiset
• pitävänsä hänelle kertomiasi 

asioita tärkeinä
• olevansa valmis kuuntele-

maan ja ottamaan huomioon 
eriäviä mielipiteitä ja erilaisia 
näkökohtia

• turvallisesta ja avoimesta il-
mapiiristä

• rehellisyydestä ja avomieli-
syydestä ja 

• ottavansa vastaan palautetta 
myös tavastaan johtaa.

onnistunut tehtävänanto, 
keskeinen osa johtamisviestintää

Tehtävien antaminen, jota myös voi-
daan kutsua delegoimiseksi, on kes-
keinen osa esimiehen viestintää. Seu-
raavasta, onnistuneen tehtävänannon 
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tarkistuslistasta voi olla apua näitä 
asioita mietittäessä.

Onnistunut tehtävänanto on ym-
märrettävä ja hyväksyttävä. Se on sa-
manaikaisesti sekä riittävän haas-
teellinen että realistinen eikä sisällä 
tarpeettomasti yksityiskohtia eikä ra-
joituksia ja kieltoja. Se on kannustava, 
innostava ja vetoava esimiehen tah-
don selkeä ilmaus. Se on asiallinen, ys-
tävällinen, rauhallinen, vakuuttava ja 
me-henkinen. Vaikka se on jämerästi 
ja nasevasti esitetty, se ei silti ole kyl-
män käskevä eikä komenteleva. 

Mahdollisuuksien mukaan se on 
kysymyksille ja syventävälle keskus-
telulle sijaa antava. Se on suorittajaa 
arvostava ja viestii luottamusta te-
kijöiden kykyyn selviytyä tehtävästä 
hyvin ja siten suorittajan motivaati-
oon positiivisesti vaikuttava. Tehtävää 
antaessaan esimies panee peliin ase-
mansa ja arvovaltansa. Vaikka keskei-
set tehtävänannot onkin kriisi- ja soti-
lasorganisaatiossa hyvä antaa tiettyjä 
peruskaavoja noudattaen sen varmis-
tamiseksi, ettei mitään tärkeää vain 
pääse unohtumaan, esimiehen kan-
nattaa kuitenkin varoa liikaa ”pape-
rinmakuisuutta” ja jättää tilaa omalle 
aidolle esiintymiselleen.

aina ei tehtävänanto tai delegointi 
kuitenkaan onnistu. Onnistuneen suo-
rituksen ohella kannattaa myös analy-
soida epäonnistunutta. 

Epäonnistumisten yleisimpiä syitä 
ovat seuraavat:

• Tehtäviä ei määritellä riittä-
vän selkeästi

• Toimivaltaa ei anneta riittä-
västi

• Vastuuta ei määritellä selke-
ästi 

• Valvonta puuttuu

• Valvonta on liian tiukkaa

• Esimies pitää ”ohjat käsis-
sään”, koska hän ei luota alai-
seensa, kokee tämän kilpaili-
janaan tai ei yksinkertaisesti 
ei näe delegoinnissaan ongel-
mia

• alainen ei selkeästi ota dele-
gointia vastaan johtuen kes-
kittymisen puutteesta, kiirees-
tä, liiallisesta työmäärästä, 
kielteisestä asenteesta, työ-
motivaation puutteesta, välin-
pitämättömyydestä tai pelos-
ta

• Esimies ei edellytä ”kuittausta”

• alainen delegoi tehtävän 
edelleen 

• alaiset ovat niin urautunei-
ta, että uusien tehtävien vas-
taanotto on vaikeaa

Tehtävänannon yleisimmät virheet 
ovat vältettävissä noudattamalla seu-
raavia neuvoja:

• Varmista, että suorittaja on 
ymmärtänyt tehtävän 

• kysy, onko kysyttävää

• anna tavoite, älä pelkkää yk-
sityiskohtaisesti kuvattua teh-
tävää 

• kerro, mihin suurempaan ko-
konaisuuteen tehtävä liittyy

• kysy suorittajalta ehdotuksia, 
miten asia tulee parhaiten 
hoidetuksi

• anna suorittajalle liikkumati-
laa suoritustavan suhteen

• anna suorittajalle jokin doku-
mentti, josta hän voi tarkistaa 
ainakin avainasiat
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• Ota huomioon ihmisten erilai-
suus ja yksilöllisyys 

• korosta riittävästi tehtävään 
liittyviä turvallisuusnäkökoh-
tia

• Muista, että hyvä ja motivoiva 
tehtävänanto on aito vuoro-
vaikutustapahtuma, johon 
sekä tehtävän antaja että saa-
ja osallistuvat

Tehtävänantoon liittyy kannusta-
vuus. kannustava johtaja luo jouk-
koonsa myönteistä me-henkeä. Hän 
katsoo kauas ja kertoo alaisilleen-
kin, mitä näkee. Hän kertoo alaisil-
leen selvästi, mitä hän heiltä odottaa 
ja luo heille hyvät tuloksenteon puit-
teet. Hän on jo tehtävää antaessaan 
valmistautunut kertomaan alaisilleen, 
miten he pärjäävät. Tämä edellyttää, 
että hän on selvillä kaikesta, mitä teh-
tävän annon jälkeen tapahtuu, mut-
ta hän ei hanki tietojaan tavalla, jon-
ka alaiset voisivat tulkita vahtimiseksi 
tai  urkkimiseksi. alaiset ymmärtävät 
ainakin jossain vaiheessa, että asiois-
ta perillä oleva johtaja merkitsee heil-
le pikemmin turvallisuutta kuin uhkaa. 
Vain asioista ajan tasalla oleva johtaja 
kykenee tarvittaessa auttamaan heitä 
tehtävän suorittamisessa. kannustava 
esimies rohkaisee ihmisiä juttelemaan 
asioistaan. Hän näyttää, että hän luot-
taa heidän osaamiseensa, mutta us-
kalla silti tarpeen tullen tarttua hei-
dänkin töihinsä. jos joku pärjää hyvin, 
hän kiittää ja kannustaa eteenpäin. jos 
joku ei pärjää, hän ei lyö lyötyä, vaan 
tukee häntä. Ihmiset ovat erilaisia, ja 
siksi hän kohteleekin alaisiaan yksilöl-
lisesti. Itseltään hän vaatii enemmän 
kuin alaisiltaan mutta näyttää, että sil-
ti viihtyy roolissaan. 

sisäisen viestinnän 
kehittämiskohteita

Työyhteisön sisäisessä viestinnässä 
saattaa olla koko joukko erilaisia es-
teitä, jotka on hyvä tunnistaa ja tun-
nustaa, jotta niille voisi tehdä jotakin. 
Yhteisön toiminnan ja organisaation 
laajuus, sen yksikköjen lukumäärä, 
henkilöstön määrä, erilaiset henkilös-
töryhmät ja maantieteellinen laajuus 
ovat varmasti omiaan vaikeuttamaan 
viestintää. Puutteet tiedotuspolitii-
kassa, sen toimintaperiaatteissa ja 
ohjeissa ovat ilmeisen tavallinen syy. 
Tavoitteet ja kohteet ovat epäselvät, 
kehittäminen suunnitelmatonta ja 
koordinointi puutteellista. Myös vies-
tinnän organisoinnissa voi olla puut-
teita. Työnjako, vastuunjako ja toimi-
valta ovat monesti määrittelemättä.

Perustavaa laatua oleva syy on se, 
ettei sisäisen viestinnän merkitystä 
ole lainkaan tai riittävästi tiedostet-
tu johdossa. asenteet saattavat olla 
esteenä, ”tieto on valtaa” -periaate 
saattaa edelleen vallita, koulutuksen 
puute voi haitata ja asianomaisilta 
saattaa puuttua toimivalta viestinnän 
kehittämiseen. Yleiset ilmapiiriongel-
mat ja niitä heijastelevat luottamus-
pula ja muutosvastarinta ovat myös 
varsin yleisiä sisäisen viestinnän es-
teitä.

Suomalaisten työyhteisöjen sisäi-
sestä viestinnästä on osoitettavissa 
koko joukko tyypillisiä ongelmia, tai 
positiivisesti ajatellen kehittämiskoh-
teita. Ehkä yleisin on se, että kehittä-
mistarvetta ja -kohdetta ei tunniste-
ta. Voidaan kyllä tuntea, että kaikki ei 
ole aivan kohdallaan, mutta siihen se 
usein jää. Ei esimerkiksi tiedetä, onko 
kyseessä operatiivinen tai ei-operatii-
vinen viestintä. Operatiivisen viestin-
nän ongelmat ovat tietenkin vakavim-
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pia, koska ne liittyvät suoranaisesti 
yhteisön johtamiseen ja siten myös sen 
tuloksiin.

Tiedon määrä saattaa olla ongel-
ma. Sitä on joko liian vähän tai lii-
kaa. Viestintä voi olla yksisuuntaista, 
pelkästään ylhäältä alas suuntautu-
vaa. Se voi myös olla kovin yksipuolis-
ta, pelkästään käskytykseksi ja hyvin 
kielteissävyiseksi koettua. Sävyltään 
kielteinen viestintä voi myös johtaa 
kanavien kielteiseen leimautumiseen. 
Sen jälkeen kaikki kanavista tuleva 
tuntuu kielteiseltä.

alhaalta ylöspäin suuntautuva vies-
tintä on välttämätöntä niin johdolle 
kuin henkilöstöllekin. johdon suhtau-
tuminen alhaalta tuleviin viesteihin on 
kuitenkin ratkaisevaa. jos johto ei no-
teeraa viestejä tai ei reagoi niihin mi-
tenkään, viestintä kuihtuu pois.

ajankohta on aina tärkeä viestinnäs-
sä tehtävä valinta. Väärä ajoitus, myö-
hään tai aikaisin on ongelma. Vielä pa-
hempi on avoimuuden ja luottamuksen 
puute. Seurauksena voivat olla ahke-
raan pyörivät huhumyllyt, sillä viestin-
tä ei pitkään tunne tyhjiötä. Huhut kor-
vaavat nopeasti puuttuvan tiedon.

Puutteita on usein välittömässä vuo-
rovaikutuksessa. Seurauksena on välil-
lisen, henkilöitymättömän viestinnän 
korostuminen. Ihmisillä on varsinkin 
vaikeina aikoina suuri tarve tulla kuul-
luiksi. Puutteet henkilöstön kuulemi-
sessa ovatkin varsin usein raportoitu 
viestinnän ongelma. Viestien virheet ja 
ristiriitaisuudet, viestinnän ja vuorovai-
kutuksen aitouden puute ja pahimmil-
laan jopa epärehellisyys löytyvät myös 
kehittäjän haasteiden joukosta.

2.8 arvot, etiikka ja moraali – johtajuuden perusta

Etiikka eli siveysoppi on oppia oikeas-
ta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Se 
on ”oppi, jota ei voi opettaa mutta jota 
voi oppia”. Sen läheinen sukulaiskäsi-
te on moraali. Etiikka voidaan nähdä 
ikään kuin yläkäsitteenä, ”teoriana”, 
ja moraali sen toteutumista kuvasta-
vana ”käytäntönä”, joka näkyy yksilön 
ja joukon kulloisinakin tapoina, toimin-
tana ja valintoina. Yksilöiden ja yhtei-
sön käyttäytymistä säätelevät arvot ja 
normit ovat kulloinkin voimassa olevi-
en moraalikäsitysten tulosta. 

arvoilla on aina jokin kohde. Ihmi-
nen arvostaa tiettyjä asioita. arvo on 
kohteen vakiintunut merkitys arvos-
tajalle, yksilölle. Nämä arvot säätele-
vät yksilön käyttäytymistä, vaikutta-
vat hänen valintoihinsa, ajatuksiinsa, 

sanoihinsa ja tekoihinsa. Vaikka yksi-
lö ei välttämättä olisikaan harkinnut 
kovin tietoisesti maailmankatsomus-
taan, hän kertoo silti elämäntavallaan 
siitä, millaisena hän maailman kokee 
ja mitä hän pitää tärkeänä.

Ryhmän ilmapiiri on jäsenten ar-
vostuksiin pohjautuva vakiintunut, yh-
teinen arvomaailma. Se sävyttää ryh-
män jäsenten havaintoja ja tulkintoja 
yrityksen tilasta ja päämääristä sekä 
toiminnasta työyhteisössä. (Peltonen) 
Normit ovat ryhmän tai joukon käyt-
täytymissääntöjä, virallisia tai epävi-
rallisia. Niiden rikkomisesta rangais-
taan tavalla tai toisella.

Yksilön arvot vaikuttavat hänen 
suhtautumiseensa asioihin, hänen 
asennoitumiseensa. asenteet ovat yk-

ViestintÄ, VuoRoVaiKutus Ja JohtaJuus
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silön varsin pysyvä ja johdonmukainen 
tapa suhtautua tiettyyn kohteeseen. 
Ryhmähenki, jota myös kutsutaan mo-
raaliksi, on ryhmän yksilöiden asentei-
den summa, niiden yhteisvaikutus. Se 
osoittaa ryhmän suhteellisen pysyvää 
ja johdonmukaista tapaa suhtautua 
tiettyyn kohteeseen. (Peltonen)

Ihmisten arvoihin onneksi voidaan 
ja siksi tuleekin yrittää vaikuttaa joh-
tajuuden keinoin, koska yhteinen usko, 
yhteiset eettiset normit ja yhteiset mo-
raalikäsitykset ovat voima, jolla voi-
daan saada arvaamattomia aikaan. Ne 

ovat erittäin merkittävä suhteellinen 
”kilpailuetu” mihin tahansa ajatelta-
vissa olevaan viholliseen verrattuna. 

kaikki nämä asiat liittyvät erityisen 
läheisesti johtamiseen ja johtajuuteen  
-  ja johtajan persoonaan. johtaminen 
merkitsee eettisiä valintoja ja ratkai-
suja, joiden on kestettävä kriittinen-
kin tarkastelu. johtajan on tunnettava 
eettinen ja moraalinen vastuunsa. Vas-
tuun kantaminen ja annetun vallan oi-
kea käyttö ovat jokaisen johtajan kun-
nia-asia. Yhteinen etu on aina asettava 
etusijalle. ”aateluus velvoittaa”
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3
YKsiLÖ JohDettaVana

3.1 ihmisten johtamisesta

ritään, kuka johtaa ja onko vaihtoehto-
ja.

Itsemääräämispyrkimystä kuvaa-
vat hyvin sanonnat ”herra omassa ta-
lossaan”, ”oman elämänsä sankari” ja 
”sisäinen yrittäjyys. Tämä itsemäärää-
mispyrkimys voi olla parhaimmillaan 
ehtymätön voimanlähde, mutta se voi 
toisaalta myös osoittautua hyvin han-
kalaksi tilanteissa, joissa organisaatio 
ei voi tarjota yksilölle mahdollisuutta 
sen tyydyttämiseen.

Ihmisten johtamisen hyvänä läh-
tökohtana ovat järvisen mukaan seu-
raavat toimivan työyhteisön peruspi-
larit:

• Selkeä, yhteinen perustehtä-
vä

• Työntekoa tukeva organisaa-
tio

• Työntekoa palveleva johtami-
nen

• Yhteiset pelisäännöt

• avoin ja positiivinen vuoro-
vaikutus

• Toiminnan ja tulosten jatkuva 
arviointi, joka näyttäytyy jo-
kaisen tulosvastuisen omana 
itseseurantana, esimiesten 
harjoittama valvontana, toi-
mivana palautekulttuurina ja 
jämeränä reagointina ei-toi-
vottuihin tuloksiin.

Lähtökohdaksi on tässä hyödyllistä ot-
taa se, että ihminen ei ole kone, jota 
voisi ohjata ulkoapäin. Hänen kaik-
ki toimintansa eivät ole reaktioita ul-
koisiin ärsykkeisiin. Ihmistä voi kui-
tenkin johtaa vaikuttamalla hänen 
käyttäytymiseensä, motivaatioonsa 
ja asenteisiinsa. johtajan omalla toi-
minnalla ja esimerkillä on tässä kes-
keinen rooli. Tämä vaikuttaminen on 
vuorovaikutussuhde, johon molem-
mat osapuolet osallistuvat. järvisen 
mukaan ihminen ohjautuu yleensä it-
sestään käsin tavoitteenaan mahdol-
lisimman eheä ja mielihyväsävyinen 
kokemus itsestä. 

Työelämässä ihmistä ohjaa kolme 
kysymystä ja vastaukset niihin:

1. Ovatko työ ja sen muutokset 
mielekkäitä?

2. Voiko työssä toteuttaa pyrki-
mystä itsenäisyyteen ja itse-
määräämiseen?

3. Tuleeko työssä sosiaalisena 
olentona toimeen oman itse-
tuntonsa ja sen haavoittuvuu-
den kanssa?

Työn mielekkyyden kannalta on rat-
kaisevaa, ovatko työn tulokset näkyviä 
ja konkreettisia. Työn tulee myös tarjo-
ta riittäviä mutta samanaikaisesti rea-
listisia haasteita. Tekijä haluaa myös 
ajantasaisesti tietää, mihin työssä py-
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3.2 ihmiskäsitys ohjaa johtajan toimintaa

millaista johtamisotetta ja johtami-
sen tyyliä hän käyttää. Erilaiset otteet 
ja tyylit puolestaan tuottavat alaisten 
erilaista käyttäytymistä. ”Niin metsä 
vastaa kuin sinne huutaa.” ”Se, millai-
seksi minua luulet, mitä minulle teet ja 
millainen olet minua kohtaan, määrää, 
millaiseksi tulen.” Siksi johtajan omak-
sumalla ihmiskäsityksellä on välitön 
yhteys myös hänen onnistumiseensa 
johtajana. 

Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan sitä 
mielikuvien, käsitysten, tiedon ja ar-
vojen järjestelmää, johon perustuvat 
käsityksemme siitä, mikä ja millainen 
ihminen on. Ihmiskäsitykseemme vai-
kuttaa yleinen, yhteiskunnassa vallit-
seva käsitys ihmisestä. Ihmiskäsitys 
on osa maailmankuvaamme, maail-
mankatsomustamme. 

johtajan omaksuman ihmiskäsityk-
sen on todettu vaikuttavan suoraan 
siihen, millä tavalla hän toimii sekä 

3.3  motivaatio ja johtaminen

motivaatio; mitä se on?

Liikkumista tarkoittavasta latinan kie-
len movere -sanasta on johdettu moti-
vaation käsite, jonka avulla pyritään 
selittämään yksilön käyttäytymisen 
vaikuttimia. Motivaatiossa on kyse yk-
silön psyykkisestä tilasta, jonka osate-
kijöitä ovat vireys (aktivaatio), suunta 
ja kesto. Päämääräsuuntautuneisuus 
voi olla tiedostettua tai tiedostama-
tonta. 

Motivoituneen ihmisen toimin-
ta lähtee hänen tarpeistaan ja niiden 
synnyttämistä mielikuvista. Mieliku-
vat johtavat toimintaan ja sitä kautta, 
toiminnan seurauksista ja tuloksista 
riippuen, tyytyväisyyteen tai tyyty-
mättömyyteen.

Tavoitteisiin pyrkimisen innokkuu-
teen vaikuttavat motivaation sisäiset 
ja ulkoiset tekijät. Sisäisiin palkkioihin 

kuuluvat mm. työn sisältö, päteminen, 
mielekkyys tai itsenäisyys. Ulkoisen 
palkkion merkitys tulee ympäristöstä, 
rahasta ja muiden asettamista mitta-
reista. Onnistumisen elämykset ja eri 
tilanteissa selviytyminen tuovat sitä 
kokemuspohjaa, joka saa myönteisen 
motivaatiokehän pyörimään.

Henkilöstön tai laajemmin ymmär-
rettynä henkisten voimavarojen ke-
hittäminen lähtee peruskäsityksestä, 
että ihmiset vaikuttavat ratkaisevas-
ti organisaation tulokseen, he tekevät 
sen. Hyvin motivoitunut, osaava hen-
kilöstö on jokaisen organisaation tär-
kein voimavara. Siksi organisaation 
ihmiset, heidän motivaationsa ja ky-
vykkyytensä (osaaminen eli tiedot ja 
taidot sekä kokemus), ovat tärkein tie 
vaikuttaa menestykseen.

Tavoitteena on seuraavassa tar-
kastella motivaatiota tulostekijänä ja 
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mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Työ-
motivaatiolla tarkoitetaan sitä ”siunat-
tua tilaa”, jossa ihminen työnsä tekee 
ja tehtävänsä hoitaa asiasta kiinnostu-
neena ja sille omistautuen. 

Työmotivaation syntyyn, säilymi-
seen tai katoamiseen vaikuttavat mo-
nenlaiset syyt, joiden tärkeysjärjes-
tys vaihtelee ihmisestä, tilanteesta ja 
ajasta toiseen. kehittyneet sosiaalitur-
van muodot, korkea elintaso ja kasva-
nut riippumattomuus työstä tai ainakin 
yhdestä, tietystä työpaikasta panivat 
aikaisemmat arvot päälaelleen hyvinä 
aikoina. Huonoina aikoina käsissä oli 
taas uusi tilanne. 

Vaikeat tilanteet ovat näköjään omi-
aan ruokkimaan kovaotteista ja ihmi-
sistä piittaamatonta johtamista. Hen-
kilöstön motivaatiosta huolehtimisen 
tulisi kuitenkin olla johdon vakavimpia 
haasteita kaikissa tilanteissa. Voidaan 
jopa väittää, että mitä vaikeampi tilan-
ne sitä suurempi merkitys motivaatiol-
la on. 

jotta yksilön motivaatio ja siihen 
läheisesti liittyvät ja vaikuttavat käsit-
teet avautuisivat, on paikallaan tarkas-
tella sitä seuraavan kuvan välityksellä. 
kyseessä on Peltosen ja Ruohotien ns. 
motivaation jäävuorimalli. Siinä mo-
tivaatioon liittyvinä yksilökäsitteinä 
ovat toiminnan motiivit ja motivaatio, 
asenteet, arvot ja elämän- tai maail-
mankatsomus. Vastaavia ryhmäkäsit-
teitä ovat ryhmävire, ryhmähenki, il-
mapiiri ja yhteisökulttuuri. On hyvä 
huomata, että tässäkään yhteydessä 
ei ole hedelmällistä tarkastella pelkäs-
tään yksilöä, koska hänen motivaati-
oonsa, asenteisiinsa, arvoihinsa ja elä-
män- tai maailmankatsomukseensa 
vaikuttavat myös eri tavoin ne ryhmät, 
joihin hän kuuluu jäsenenä.

Motiivit ovat voimia, jotka saavat 
meidät ponnistelemaan niihin pää-

määriin, joita pidämme tärkeinä. Mo-
tivaatio on tiettyyn tilanteeseen liit-
tyvä yksilön muuttuva henkinen tila, 
joka määrää, millä vireydellä ja mihin 
suuntautuneena hän toimii. Motivaa-
tio on toimintaan johtavien motiivien 
kokonaisuus. Motivaatio on siis ko-
rostetusti yksilökäsite, vaikka tapana 
onkin puhua henkilöstön motivaatios-
ta.

Ryhmävire puolestaan on ryhmän 
yksilöiden motivaatioiden summa, 
yhteisvaikutus. Se osoittaa. miten in-
nokkaasti ryhmä kokonaisuutena pyr-
kii työtavoitteisiin. Motivaatioon pa-
neudutaan syvällisemmin kohdassa 
3.4.

asenne on yksilön varsin pysyvä ja 
johdonmukainen tapa suhtautua tiet-
tyyn kohteeseen. Ryhmähenki eli mo-
raali on ryhmän yksilöiden asentei-
den summa, yhteisvaikutus.

Se osoittaa ryhmän suhteellisen 
pysyvää ja johdonmukaista tapaa 
suhtautua tiettyyn kohteeseen.

arvo on kohteen vakiintunut mer-
kitys arvostajalle, yksilölle. Ryhmän 
ilmapiiri on jäsenten arvostuksiin 
pohjautuva vakiintunut, yhteinen ar-
vomaailma. Se sävyttää ryhmän jä-
senten havaintoja ja tulkintoja yri-
tyksen tilasta ja päämääristä sekä 
toiminnasta työyhteisössä.

Elämänkatsomus on yksilön va-
kiintunut, subjektiivinen kokonais-
näkemys ihmisestä luonnosta ja yh-
teiskunnasta. Sen synonyymi on 
maailmankatsomus.  Elämänkatso-
mus koostuu tiedollisista, normatiivi-
sista ja arvostavista käsityksistä. Sitä 
lähinnä vastaava ryhmäkäsite on yh-
teisökulttuuri, joka on yhteisön koko 
toiminnan pohjalta muodostunut, hen-
kilöstöä ja muita sidosryhmiä virittävä 
ja ohjaava pysyvä henkisten voimien 
yhteisvaikutus.

YKsiLÖ JohDettaVana
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motivaatio ja ihmisen tarpeiden 
hierarkia

Motivaation apukäsitteenä käytetään 
tavallisesti ”tarpeen” käsitettä. Tarve-
tilan kautta pyritään selittämään yksi-
lön käyttäytymistä ja tekoja. Tarpeita 
on luokiteltu monin tavoin. Puhutaan 
fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisis-
ta tarpeista. Tai omistamisesta, vä-
littämisestä ja ihmisenä olemisesta. 
Tarpeet liittyvät kehoon, mieleen ja 
vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Tunnetuimpia tarveluokitteluja on 
klassinen ”Maslow:n portaikko”. kun 
hengissä säilyminen on varmistettu, 
ihminen ryhtyy varmistamaan turval-
lisuuttaan. Sitten on otettava huomi-
oon muutkin ihmiset, joiden kautta ja 

avulla opitaan saamaan arvostusta. 
Ylimpänä ovat itsensä toteuttamisen 
tarpeet. Maslow:n portaat on havain-
nollinen tapa kuvata, miten alemman 
asteen tarpeet eivät enää motivoi tul-
tuaan kerran tyydytetyiksi. Tyydytys-
ten jatkuvuus edellyttää, että kiivetään 
yhä ylemmäksi ja yhä yksilöllisemmäl-
le tasolle. Silti on tilanteita, jolloin por-
taikon avulla kuvatut ylemmät tarpeet 
ovat vallalla, vaikka alemmat eivät ole 
tulleet tyydytetyiksi. kriisitilanteessa 
voi syntyä tarpeiden ristiriita, joka voi 
sotkea selkeän portaikon. Itsekkäät ja 
toisen auttamiseen tähtäävät tarpeet 
voivat joutua ristiriitaan. Tarpeita on-
nistutaan myös ylevöittämään, jolloin 
ainakin jonkin aikaa saatetaan toimia 
päinvastoin kuin portaat edellyttävät.

Motivaation ”jäävuorimalli”

Motivaatio

Ryhmävire

 Asenteet Ryhmähenki

 Arvot Ilmapiiri

Peltonen, Matti – Ruohotie, Pekka: Motivaatio. Menetelmiä työhalun parantamiseksi,
aavaranta-sarja, Otava, keuruu 1987
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Tästä klassisesta mallista on ke-
hitetty nykyaikaan sopiva versio, 
jossa yksilön tarvehierarkia on yh-
distetty ajankohtaiseen työelämän 
kehittämiskohteeseen, työhyvinvoin-
tiin. Työhyvinvointi on hyvin lähellä 
motivaatiota, ja sillä on selkeä yhteys 

johtamiseen. Onhan henkilöstön työ-
hyvinvointi hyvin keskeinen tuloste-
kijä. Tutkimukset osoittavat, että se 
puolestaan on erittäin riippuvainen 
johtamisesta, ennen muuta johtami-
sotteesta ja johtamiskäyttäytymises-
tä.

Maslowin tarvehierarkia ja työhyvinvointi

Henkisyys, sisäinen draivi
omat arvot ja ihanteet

Oman työn ja osaamisen
jatkuva kehittäminen

Oman osaamisen arvostus
Oman työn arvostus

Työyhteisön yhteisöllisyys
Työkaverit, tiimi

Työpaikan turvallisuus
Työn jatkuminen
Terveys, fyysinen kunto
ja jaksaminen

Itsensä toteuttamisen
ja kasvun tarpeet

Arvostuksen tarpeet

Läheisyyden tarpeet

Turvallisuuden tarpeet

Fysiologiset perustarpeet

}
}
}
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Leenamaija Otala – Guy ahonen: Työhyvinvointi tuloksen tekijänä, WSOY, Ekonomia-sarja, Porvoo 2003

Edellä kuvattu tarvehierarkiaportaikko 
on kuitenkin vain yksi tarjolla olevista, 
ihmisten käyttäytymistä selittävistä 
malleista. Se voi tuntua nykyaikana lii-
an staattiselta kuvaukselta siitä, mikä 
ihmistä motivoi. Sen rinnalla on ehkä 
hyvä tarkastella ihmisen motivaation 
lähteitä myös ihmisiän ja elämänkaa-
ren myötä vaihtuvina tekijöinä. Yksilön 
elämänkaaren eri vaiheissa on selväs-
ti nähtävissä tarvealueiden ja niiden 
tyydytysten lähteiden siirtymiä. 

Yksilön motiivit organisaatiossa 

Yksilö ja organisaatio tekevät erään-
laisen henkisen tai psykologisen so-
pimuksen, kontrahdin (Schein), mikä 
merkitse, että yksilö sitoutuu tai irtisa-
noutuu psykologisesti palvelemaan tai 
olemaan palvelematta organisaatiota. 
Tuo sopimus tarkoittaa esimiestyön 
kannalta sen näkemistä, että yksilöl-
lä on aina omia tarpeitaan ja tavoittei-
taan aivan kuten organisaatiollakin. 

YKsiLÖ JohDettaVana
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Miten johtaja sitten, esimerkkinä toi-
mien, muuttaa oman edun tavoittelun 
kaikkia osapuolia tyydyttäväksi sopi-
mukseksi?

Seuraavaan luetteloon on koottu joi-
takin motivaatiotutkimusten tuloksia:

1. Yksikön tulos riippuu yksi-
lön työpanoksesta. Yksilöiden 
valmiuteen (ammattitaito) ja 
motivaatioon (halukkuus) voi-
daan vaikuttaa.

2. Yksilö motivoituu, jos työ on 
haasteellista, palkkioiden 
saanti todennäköistä ja kan-
nusteet vastaavat tarpeita.

3. Olemassaolon ja olosuhteiden 
kannalta tärkeiden tekijöiden 
varmistaminen vähentää tyy-
tymättömyyttä, mutta vasta 
tehtävään liittyvät kannus-
teet lisäävät tyytyväisyyttä ja 
parantavat suoritusta. 

4. Ihmisten erilaisiin sisäisiin 
palkkioihin, yksilöllisyyteen 
ja kehittämiseen liittyvät tar-
peet tulisi huomioida mahdol-
lisimman tarkoin. Silti ulkoisia 
palkkioita ei saa laiminlyödä.

5. johtajan olisi huomattava 
tehtävien, ihmisten, ryhmien 
ja valvontajärjestelmien erot 
ja toimittava sen mukaan.

6. Rakentava ja repivä kriitti-
syys on erotettava toisistaan; 
laadukkaat yksilöt ovat usein 
vaativia.

7. johtajan omalla motivaatiol-
la ja esimerkillä on selvä yhte-
ys hänen uskottavuuteensa ja 
alaisten motivaatioon. Esim. 
keskeytykset, poissaolot ja 
huolimattomuus ovat usein 
heijastumia johtajan esimer-
kistä.

Unkarilais-amerikkalainen tutkija 
Csikszentmihalyi on kehittänyt työmo-
tivaatiota lähellä olevan ja sitä hyvin 
kuvaavan Flow–mallin, jonka suoma-
laiset Otala ja ahonen ovat suomen-
taneet ”työn imu” –malliksi. Sen mu-
kaan työmotivaation voidaan nähdä 
olevan riippuvainen työntekijän osaa-
misen ja työn haasteiden suhtees-
ta. Haasteet, jotka ovat liian vaativia 
suhteessa osaamiseen, ahdistavat. 
Toisaalta liian alhaiset haasteet joh-
tavat ikävystymiseen, jos osaaminen 
riittäisi vaativampiinkin suorituksiin. 
Tämä edellyttää johtajalta toisaalta 
alaistensa osaamisen tuntemista ja 
sen kehittämisen tukemista, toisaalta 
työn haasteiden yksilöllistä mitoitta-
mista suhteessa kulloiseenkin osaa-
miseen.
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Leenamaija Otala – Guy ahonen: Työhyvinvointi tuloksen tekijänä, WSOY, Ekonomia –sarja, Porvoo 2003

Selvitettyään, mikä ihmisiä moti-
voi, johdon on kehitettävä resurssi-
en ja muiden realiteettien puitteissa 
mahdollisimman pitkävaikutteisia kei-
noja aikaansaada ja ylläpitää ihmisten 
korkea motivaatiotaso. johtamistaval-
la ja järjestelmällä on myös selvä yhte-
ys henkilöstön motivaatioon. Tuloksia 
korostavassa johtamisessa on edelly-
tykset saavuttaa ja ylläpitää ihmisten 
korkea motivaatiotaso, jos käytännön 
esimiestyötä ohjaavat seuraavat, ih-
misestä lähtevät tavoitteet:

• Ihmisten on voitava kokea joh-
taminen aidosti osallistavak-
si. Heillä tulee olla mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin.

Johtamistavoitteena ihmisten 
motivaatiosta huolehtiminen 

käytännössä ihmisten työmotivaatio 
merkitsee kehittämiskohteena sitä, 
että johdon on organisaation kaikilla 
tasoilla oltava mahdollisimman hyvin 
selvillä siitä, mikä ihmisten motivaa-
tioon erilaisissa tilanteissa vaikuttaa, 
suuntaan tai toiseen. Erityisesti nuor-
ten, hyvin koulutettujen ja ammat-
titaitoisten ihmisten ajatusmaailma 
on työelämässä tuottanut vanhem-
man polven johdolle yllätyksiä. Mie-
lenkiintoiset, haasteelliset tehtävät, 
henkilökohtaisen kehittymisen mah-
dollisuudet ja raha, paitsi kulutuksen 
välikappaleena myös oman arvon mit-
tana, näyttävät vetävän työelämässä 
nuoria ammattilaisia puoleensa.
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• Ilmapiirin tulee olla luovuu-
teen, haasteellisuuteen ja ris-
kinottoon kannustava.

• Epäonnistumisten sattuessa 
energiaa ei käytetä syyllisten 
etsimiseen, vaan rakentavan 
kriittisiin ja asiallisiin ana-
lyyseihin siitä, mitä tapah-
tui ja miksi, voidaanko asia 
korjata ja miten, mitä johto-
päätöksiä ja päätöksiä sen 
perusteella tulee tehdä sekä 
mitä siitä voidaan oppia yh-
dessä.

• Ihmisille tulee luoda mahdol-
lisimman hyvät tulostenteon 
edellytykset. Puitteiden ja re-
surssien luominen on esimie-
hen tehtävä.

• Sekä strategiset päämää-
rät että operatiivisen tason 
avaintulokset tavoitteineen 
ovat selkeät ja kaikkien nii-
den tiedossa, joita ne koske-
vat ja joiden edellytetään nii-
tä toteuttavan.

• avaintuloksia ja niiden tavoit-
teita määriteltäessä sovelle-
taan mahdollisimman aitoa 
sopimismenettelyä, joka osal-
listaa ja sitouttaa molemmat 
sopijaosapuolet. 

• Tavoitetasot sovitaan haas-
teellisiksi, ei liian korkeiksi 
eikä liian mataliksi.

• Ihmiset kokevat käytössä ole-
vat, sovitut tulosmittarit tai 
arviointitavat selkeiksi ja oi-
keudenmukaisiksi.

• johto antaa ihmisille kehittä-
miseen ja kehittymiseen mah-
dollisuuksia ja resursseja. 
johto myös edellyttää kaikilta 
kehittymistä.

• Seurannasta ja valvonnasta ja 
siihen liittyvästä reagoinnis-
ta on sovittu sekä välitulosten 
että lopullisten tulosten osalta.

• Seuranta- ja valvontatietojen 
hyödyntäminen on varmistet-
tu sekä tulevan suunnittelun 
että oppimisen ja kehittämi-
sen perustaksi.

• jokaisella on oikeus henki-
lökohtaiseen palautteeseen, 
mutta myös velvollisuus sen 
vastaanottamiseen ja hyö-
dyntämiseen kehittymisessä 
ja kehittämisessä.

• Palkitsemisessa käytetään 
monipuolisesti sekä henkisiä 
että mahdollisuuksien mu-
kaan myös aineellisia palkki-
oita. Tärkein henkinen palkkio 
on mahdollisuus hyviin tulok-
siin ja onnistumisen elämyk-
siin tavoitteellisessa ja haas-
teellisessa toiminnassa. 

Ns. avoimien ovien politiikka on 
omiaan vaikuttamaan ihmisten haluun 
panostaa energiansa ja osaamisensa 
organisaation hyväksi. jos henkilö ha-
vaitsee toiminnassa kehittämismah-
dollisuuden, puutteen tai epäkohdan, 
hänen on ensisijaisesti itse tehtävä 
asian hoitamiseksi kaikki, mitä toimi-
valtansa puitteissa voi. jos hän pitää 
asiaa tärkeänä eikä voi sille itse mi-
tään, hänen tulee ottaa asia esille esi-
miehensä kanssa. Ellei hän saa esi-
miestään toimimaan asiassa, hänellä 
on oikeus ilman minkäänlaisia seuraa-
muksia kääntyä asiassa esimiehensä 
esimiehen puoleen.

Toimivassa esimies-alais-suhtees-
sa tällaista ei saisi käytännössä kovin 
yleisesti tapahtua. Esimiehen ohitta-
mistahan pidetään perinteisesti vaka-
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vana asiana. Se nähdään rikkomuksena 
organisaatiohierarkiaa vastaan, mutta 
se on myös vakava, henkilökohtainen 
epäluottamuslause ja varoitus ohitetul-
le esimiehelle. Tärkeintä on, että kaikki, 
niin esimiehet kuin heidän alaisensa-
kin, tietävät tällaisen mahdollisuuden 
olemassa olosta. jo tietoisuuden siitä 
pitäisi merkitä painetta tuottaa ensisi-
jaisesti itsenäisiä ja toissijaisesti oman 
esimiehen kanssa sovittuja ratkaisuja, 
edistää organisaatiossa luovia ongel-
manratkaisuja. jos tällaisia ohituksia 
sattuu saman esimiehen kohdalle usei-
ta, on aihetta epäillä hänen sopivuut-
taan tehtävään.  

jokaisen henkilön itsensä olisi hyvä 
nähdä työmotivaatio myös omana, 
henkilökohtaisena kehittämiskohtee-
naan. Lähestyminen voi tapahtua esi-
merkiksi seuraavien, itselle esitettyjen 
kysymysten kautta:

• Mitä arvostan työnteossa 
yleensä? Mitkä ovat työnte-
koni motiivit?

• Tarjoaako nykyinen tehtäväni 
minulle niitä asioita, joita ar-
vostan ja jotka minua motivoi-
vat?

• Mitä voin itse tehdä mahdolli-
sen ristiriidan poistamiseksi?

• Mitä organisaationi ja esimie-
heni sen edustajana voisivat 
tehdä asian hyväksi?

• Entä mitä tehdään? Mitä aion 
tehdä itse? Mitä edellytän tai 
toivon organisaation teke-
vän?

• Mikä mahtaa olla omien alais-
teni tilanne? Mitä voin or-
ganisaation edustajana ja 
omankin etuni nimissä tehdä 
heidän hyväkseen?

Suomessa on viime vuosina käyty 
runsaasti keskustelua työelämän ke-
hittämisestä. keskustelu on tuotta-
nut myös aivan uutta, henkiseen työ-
suojeluun tähtäävää lainsäädäntöä. 
Tässä keskustelussa on myös yritetty 
hakea hyvän työyhteisön tunnusmerk-
kejä. alla luetellut keskeisimmät omi-
naisuudet sopivat hyvin yhteen edellä 
olevien periaatteiden kanssa:

 1. Työnteon olosuhteet ja me-
netelmät luovat turvallisuut-
ta ja viihtyisyyttä.

 2. Työnjako on selkeä.
 3. Tehtävät ovat haasteellisia 

ja vaihtelevia.
 4. Tavoitteet ovat selkeitä ja 

hyväksyttäviä.
 5. Työ sisältää suunnittelua, to-

teutusta ja tulosten arviointia.
 6. johtamisilmasto edistää mo-

tivaatiota, yhteistyöhalua ja 
keskinäistä luottamusta.

 7. Ihmisten välinen vuorovai-
kutus ja heidän osallistumi-
sensa työyhteisön asioihin 
on runsasta.

 8. Tiedonkulku on avointa ja 
kaikkiin suuntiin toimivaa.

 9. Työstä ja sen tuloksista anne-
taan ja saadaan palautetta.

 10. Ihmissuhteet toimivat ja vai-
keistakin ongelmista voi-
daan keskustella.

Hyvän työyhteisön tunnusmerkit 
soveltuvat eräänlaiseksi tarkistuslis-
taksi kaikenlaisia organisaatioita ke-
hitettäessä. Mitä lähemmäs ylläkuvat-
tua tilannetta päästään, sen paremmat 
edellytykset organisaatiolla on selviy-
tyä tehtävistään. Ääritilanteissa täl-
laisten seikkojen merkitys vain koros-
tuu. 

YKsiLÖ JohDettaVana
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3.4 ihmisen suorituskyky ja johtaminen

minen ja sitoutuminen. Niiden lisäk-
si siihen vaikuttaa se työ, jota hän te-
kee. kaikkiin näihin tekijöihin voivat 
vaikuttaa yksilön ulkopuolelta johta-
minen, kulloinenkin tilanne sekä se or-
ganisaatio, jossa yksilö toimii. Lisäksi 
siihen vaikuttavat ne kulttuurit, joihin 
yksilö kuuluu. 

johtaminen on aina myös ihmisten 
suorituskyvyn johtamista (Performan-
ce Management). Se merkitsee niin 
alaisten kuin omankin suorituskyvyn 
tuntemista sekä sen jatkuvaa huolta-
mista ja kehittämistä.

Ihmisen toimintaan vaikuttavat hänen 
maailman-/elämänkatsomuksensa, hä-
nen arvonsa, asenteensa ja motivaa-
tionsa, mutta vain toimintaansa/käyt-
täytymistään hän pystyy itse tietoisesti 
säätelemään.

alla oleva kuva on yksinkertaistet-
tu malli ihmisyksilön suorituskyvyn 
osatekijöistä ja niihin vaikuttamisen 
mahdollisuuksista erityisesti johtami-
sen keinoin. Suorituskykykyyn vaikut-
tavia, yksilöllisiä ja pääosin tilannesi-
donnaisia tekijöitä ovat tässä mallissa 
yksilön persoona, toimintakyky, osaa-

Yksilön suorituskyky ja johtaminen organisaatiossa

Johtaminen Tilanne

Persoona

”Luonne”

Ominaisuudet

Lahjakkuudet

Toiminta-
kyky

Fyysinen

Psyykkinen

Sosiaalinen

Osaaminen
Kokemus

Tiedot

Pätevyydet

Taidot

Sitoutuminen

Asenteet

Motivaatio

Arvot

Yksityiselämä

Yksilön
suorituskyky

”Kokeminen”

Työ

Haasteet

Palkitsevuus

Tulokset

Organisaatio Kulttuuri

Alkuperäinen versio: Työterveyslaitos
Sovellutus: Göran Lindgren

Persoona

Yksilön persoonalla tarkoitetaan täs-
sä sitä luonnetta ja temperamenttia 
ja niitä lahjakkuuksia, taipumuksia ja 

ominaisuuksia, jotka hänellä on orga-
nisaatioon tullessaan joko synnynnäi-
sinä, myöhemmin eri tavoin saatuina 
tai hankittuina ja joihin organisaatios-
sa ei juurikaan johtamisen tai muun 
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tietoisen toiminnan kautta pystytä vai-
kuttamaan. Yksilön itsensäkään ei juu-
rikaan voida edellyttää kykenevän nii-
tä muuttamaan. korkeintaan häntä voi 
rohkaista käyttämään ja kehittämään 
organisaation tai kulttuurin kannalta 
toivottuja asioita ja kontrolloimaan ei-
toivottuja. Rekrytointitilanteessa orga-
nisaation tulee kiinnittää näihin asioi-
hin erityistä huomiota, koska kaikki 
hyvinkin erilaiset yksilöt eivät tieten-
kään sovi kaikkiin tehtäviin. Yksilön 
itsetuntemus on myös hyvin tärkeä 
tekijä, koska jokaisen soisi tietenkin 
hakeutuvan tehtäviin ja rooleihin, joi-
hin hän soveltuu tämän ”lähtöpää-
omansa” puolesta parhaiten. Virhe-
arviot ja epärealistisuus yhdistyneinä 
epäonnistuneeseen rekrytointiin voi-
vat johtaa tilanteeseen, jossa yksilö ei 
viihdy eikä myöskään voi onnistua.

Toisaalta on myös tarpeen varoittaa 
erilaisuuden liiallisesta kaihtamisesta. 
jos organisaatio kiinnittää rekrytoin-
neissaan liiaksi huomiota rekrytoita-
vien yhteensopivuuteen jo olemassa 
olevan henkilöstön ja sen piirissä val-
litsevan kulttuurin kanssa, seuraukse-
na voi olla niin harmoninen tila, ettei 
siinä ole mahdollista saada aikaan nii-
tä muutoksia, joita jatkuvasti toimin-
taympäristö edellyttää. Muutoksia ja 
kehitystä ajatellenhan erilaisuus voi 
olla pikemminkin voimavara kuin on-
gelma. Erityisesti epävirallisen orga-
nisaation kulttuuri voi tässä suhteessa 
osoittautua yllättävänkin ongelmalli-
seksi virallisen organisaation kannal-
ta. Niinpä virallinen organisaatio saat-
taa epäonnistua yrityksissään hankkia 
yhteisöön uutta ajattelua ja uutta 
”verta”. Epävirallisen organisaation 
kulttuuriin kuuluvat normit ja niitä yl-
läpitävät sanktiot, niin palkkiot kuin 
rangaistuksetkin, voivat toimia niin te-
hokkaasti, ettei liian erilainen uusi tu-

lokas koskaan saa tilaisuutta kasvaa 
organisaation täysivaltaiseksi ja tuot-
tavaksi jäseneksi. Hänen saattaa olla 
helpompi tehdä kaikkea uutta hylki-
västä kulttuurista omat johtopäätök-
sensä ja hakeutua ystävällisempään ja 
sallivampaan yhteisöön. 

Edellä tuli jo todetuksi itsetunte-
mus ja sen tärkeys ajatellen mahdol-
lisuuksiamme yksilönä itse vaikuttaa 
aktiivisesti oman elämämme ja uram-
me kulkuun. Tämän itsetuntemuksen 
osa on minäkuvamme, joka Enäkosken 
mukaan koostuu sisäisestä ja ulkoi-
sesta kuvastamme. Sisäiseen, subjek-
timinäämme vaikuttavat itsetuntom-
me, itsearviointimme ja oma itsemme 
hyväksyminen. Ulkoinen, objektiminä 
on mielikuva itsestämme eli minäkä-
sitys. Minäkuvan osia ovat fyysinen 
minä, sosiaalinen minä, suoritusminä 
ja emotionaalinen minä. kehittymistä 
ajatellen on tärkeätä erottaa toisistaan 
reaaliminä eli realistinen kuva itsestä 
sellaisena kuin olen ja ihanneminä, jol-
laiseksi haluaisin tulla. Muutokset mi-
näkuvassa ovat hitaita, koska kyse on 
asennemuutoksesta. Minäkuva on tär-
keä, koska aikuinen ihminen ilmaisee 
itseään minäkuvastaan käsin. jos ih-
misellä on arvostava käsitys itsestään, 
hän ilmaisee sen mutta jos hänen mi-
näkuvansa on vähättelevä, hän kertoo 
siitä koko olemuksellaan.

itsetunto

Yksilön itsetunto on käsite, jonka voi-
daan katsoa ainakin osittain kuuluvan 
hänen saamaansa ja hankkimaansa 
lähtöpääomaan, jota on suhteellisen 
vaikea ainakaan ulkoapäin muuttaa. 
Itsetuntoa voidaan tutkia ja tarvitta-
essa korjata tai kehittää, mutta se on 
yleensä niin vaativa ja ammattiautta-
jia vaativa tehtävä, että se on — ai-
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nakin organisaation näkökulmasta tar-
kasteltuna parasta lukea niihin yksilön 
suorituskyvyn tekijöihin, jotka on hyvä 
koettaa tunnistaa mutta joihin ei mer-
kittävästi ulkoa käsin vaikuttaa.

Lönnqvist kuvaa itsetunnon syn-
tymekanismeja seuraavasti: ”Lapsen 
varhainen kaikkivoipaisuuden tun-
ne kehittyy terveeksi itsetunnoksi, 
jos lapsi kokee olevansa toistuvasti 
ja riittävästi huomion ja ihailun koh-
teena, saa aikuisen suojaa ja turvaa 
ja kokee vanhempien tyytyväisyyden 
ja varmuuden rajojen asettamisessa. 
Näin lapselle kehittyy sisäinen var-
muus siitä, että hän on arvokas ja tar-
peellinen riippumatta ulkoisista omi-
naisuuksistaan ja suorituksistaan. 
Tällä tavoin syntynyt terve narsismi 
näkyy aikuisen ihmisen haluna ja ky-
kynä toteuttaa itseä omaksi ja mui-
den hyödyksi ilman ulkoista pakkoa. 
Terve itsetunto vähentää vastoinkäy-
misiin liittyvää uhkaa ja helpottaa 
riskinottamista ja yrittämistä. Myön-
teiset kokemukset antamisen ja saa-
misen vastavuoroisuudesta vähentä-
vät kateutta vuorovaikutussuhteissa 
ja parantavat yhteistyösuhteita. Nar-
sistisesti vaurioitunut ihminen taas 
kantaa huolta arvottomuudestaan, 
tuntee itsensä avuttomaksi, tuntee 
oman arvonsa ja asemansa kaiken ai-
kaa uhatuksi ja joutuu jatkuvasti todis-
tamaan itselleen ja muille oman ole-
massaolonsa oikeutuksen.”

Lönnqvistin mukaan lohdullista on, 
että ihminen on historiansa ilmenty-
mä, ei sen lopputulos vaan välivaihe 
eikä siis historiansa vanki. Oman his-
torian tunnistaminen ja tunnustami-
nen auttaa tekemään uusia valintoja 
ja luomaan itse omaa tulevaisuuttaan. 
Ben Furman kuvaa tätä samaa oman 
lyhytterapian puolesta puhuvan kir-
jansa otsikolla ”Ei koskaan liian myö-

häistä saada onnellinen lapsuus.”
Vaikka mikään työyhteisö ei voi-

kaan olla terapeuttinen yhteisö eikä 
siten auttaa jäseniään heidän itsetun-
to-ongelmissaan, työyhteisöjen tuli-
si Lönnqvistin suosituksen mukaan 
luoda ihmisille mahdollisuuksiin pe-
rustuvia motivoitumisen edellytyksiä, 
välttää ihmisten rajoitusten alleviivaa-
mista ja huomioida rajoitukset sovitta-
malla optimaalisesti yhteen henkilöt ja 
tehtävät.

Itsetunto on ihmisen persoonallinen 
tunne siitä, kuinka hyvä, tärkeä, arvo-
kas, kyvykäs hän yksilönä on. Se kuvaa 
itsearvostuksen astetta. Itsetuntoon 
vaikuttavat sekä omat että muiden ar-
vioinnit. aikuisen ihmisen itsetunnon 
tulisi kuitenkin perustua pääasiassa 
omiin arviointeihin. Itse, itseys on ”mi-
nän” elämyksellinen puoli, itseä kos-
kevien sisäisten mielikuvien kokonai-
suus. Tämä ”itse” muotoutuu yksilön 
havainnoidessa sitä, millaisena muut 
hänet näkevät ja yksilön verratessa it-
sekäsityksiään sosiaalisiin normeihin, 
joita hän olettaa ympäristön itseensä 
kohdistavan. Itsearvostus määritel-
lään positiivisuus-negatiivisuus -ulot-
tuvuudella; jokainen määrittelee itsel-
leen kullakin hetkellä kokemansa ja 
oppimiskokemusten myötä sopivaksi 
havaitsemansa arvon. Itsearvostuk-
sen tuntemuksia ovat itsekunnioitus, 
itsehyväksyntä tai -hyljeksintä, itse-
rakkaus, itsetyytyväisyys sekä itsen ja 
ihanneitsen välinen erilaisuus.

Pekka järvinen liittää itsetunnon pa-
lautteeseen. Hänen mukaansa aikuinen 
ihminen on yleensä varsin itseriittoisa. 
Sosiaalisena olentona ihminen tarvit-
see kuitenkin ympäristöltään toisten 
tukea sekä arvostavaa, ymmärtävää ja 
hyväksyvää suhtautumista. Itsetunto, 
käsitys ja kokemus itsestä, on minuu-
den ja persoonallisuuden ydin. Se syn-
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tyy lapsuudessa ja kehittyy ja muuttuu 
läpi elämän. Palaute ympäristöltä on it-
setunnon kehityksen kannalta tärkeä, 
ja työ on tässä suhteessa keskeinen 
mahdollisuus saada palautetta. 

Itsetunnon alueita ovat keltikangas-
järvisen mukaan ”yleinen itsetunto” eli 
luottamus itseen ja omaan kykyyn sel-
vitä elämässä, kohdata sen haasteet. 
Suoritusitsetunto taas on luottamus 
omiin kykyihin, osaamiseen ja selviyty-
miseen sekä uskallus asettaa haasteel-
lisia tavoitteita itselleen. Itsetuntoon 
kuuluu myös yksilön tunne sosiaalises-
ta selviytymisestä ja sosiaalisesta suo-
siosta eli usko kykyyn tulla toimeen ih-
misten kanssa ja varmuus siitä, että 
hänellä on luotettavia ystäviä, että hän 
on pidetty ja että muut viihtyvät hä-
nen seurassaan. Tärkeitä osatekijöitä 
ovat myös läheisimpiin ihmissuhteisiin 
liittyvä varmuus, hyvät tunnesiteet ja 
yleinen tyytyväisyys elämään. Itsetun-
to voidaan myös jakaa ”yksityiseen” it-
setunto tai ”varsinaiseen” itsetuntoon 
eli siihen, mitä ihminen hiljaisessa mie-
lessänsä ajattelee ja miten hyvänä hän 
itseänsä pitää sekä ”julkiseen” itsetun-
toon eli siihen, mitä ihminen kertoo it-
sestään muille, mitä hän käytöksellään 
ja esim. testeissä ilmaisee sekä kuvaan, 
jonka hän haluaa itsevarmuudestaan ja 
itseluottamuksestaan antaa. 

Varmuuden vuoksi itsetunto on 
vielä väärinkäsitysten välttämiseksi 
syytä määritellä negaation kautta. It-
setunto ei keltikangas-järvisen mu-
kaan ole sama asia kuin itsevarma 
esiintyminen tai ulkoinen menestymi-
nen. Se ei ole pelkkää itsevarmuutta 
ja itsensä näkemistä ainoastaan posi-
tiivisena. Itsetunto ei ole sosiaalista 
rohkeutta, itsekkyyttä, itserakkautta 
tai narsismia.

Itsetunto on niin itsensä kuin mui-
den ihmisten johtamisen kannalta erit-

täin tärkeä tekijä, koska se vaikuttaa 
keltikangas-järvisen mukaan merkittä-
västi ihmisen toimintaan eli elämäntyy-
tyväisyyteen ja mielialaan, tunteeseen 
oman elämän hallinnasta, sosiaaliseen 
sopeutuvuuteen sekä suoriutumiseen 
ja omaan vaatimustasoon. Itsetuntoon 
puolestaan vaikuttavat henkilö eli luon-
ne, kokemustausta, sukupuoli ja ikä. 
Lisäksi se kuvastaa kansanluonnetta, 
kansallista ja alueellista kulttuuria sekä 
niitä ryhmiä, joihin henkilö kuuluu.

juha Siltala Renwall -instituutista on 
kuvannut hyvää itsetuntoa seuraavasti: 
Hyvä itsetunto on ”varastoitua luotta-
musta siihen, että asiat tapahtuvat en-
nakoitavasti ja ovat hallittavissa”. 

Itse kukin voi tunnustella oman it-
setuntonsa — ja myös muiden tunte-
miensa ihmisten itsetunnon — tilaa 
esimerkiksi miettimällä, missä määrin 
voi hyväksyä seuraavat pääosin Liisa 
keltikangas-järvisen kirjasta ”Hyvä 
itsetunto” peräisin olevat, hyvää itse-
tuntoa kuvaavat väittämät omaakin ti-
laansa kuvaaviksi: 

• Minulla on tunne, että olen 
hyvä 

• kunnioitan itseäni ja arvostan 
työtäni

• Luotan itseeni ja arvostan it-
seäni

• Näen elämäni arvokkaana ja 
ainutkertaisena

• kykenen arvostamaan myös 
muita ihmisiä

• Itsetuntoni ei ole pelkästään 
ulkoisen palautteen varassa

• Tunnen olevani itsenäinen elä-
mäni ratkaisuissa ja riippuma-
ton muiden mielipiteistä

• Siedän epäonnistumisia ja 
pettymyksiä

YKsiLÖ JohDettaVana
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• kestän kriittistä palautetta, 
koska tiedän vahvuuteni ja ra-
jani

• kestän kehumista
• Luotan toisiin
• Ihmissuhteissa kykenen anta-

maan ja ottamaan
• Sallin toisille heidän omat re-

viirinsä
• kestän omaa seuraani
• Minulla on aikuinen suhde 

auktoriteetteihin
• Hyväksyn realiteetit ja kyke-

nen iloitsemaan toisten me-
nestyksestä ilman kateutta 

jos nämä väittämät eivät sovi, voi 
mahdollista heikkoa itsetuntoaan — ja 
myös muiden — hahmottaa seuraavi-
en, samasta lähteestä peräisin olevien 
väittämien avulla:

• En arvosta itseäni, mitätöin ja 
vähättelen

• En kykene ottamaan vastaan 
kriittistä palautetta, koska 
pelkään sen mitätöivän minut 
myös ihmisenä

• En kykene ottamaan vastaan 
positiivista palautetta

• Tarvitsisin jatkuvaa kehumista

• Minulla on tarve kontrolloida 
toisia

• Minulla on tarve käyttää toi-
sia hyväksi

• En kykene antamaan toisille 
tilaa

• En kykene olemaan yksin

• Suhteeni auktoriteetteihin on 
ongelmallinen

• En kykene sopeutumaan elä-
män realiteetteihin

Selviytyäkseen elämästä heikosta 
itsetunnostaan huolimatta ihminen 
joutuu kehittämään keltikangas-jär-
visen kuvaamia ”itsetunnon puolus-
tusmekanismeja”. Niitä ovat itselle 
epäedullisten asioiden syiden selit-
täminen, asioin tärkeyden uudelleen-
arviointi, edullinen vertaaminen mui-
hin ihmisiin, käyttäytymisen muutos 
ja korostuneen itsevarma käyttäyty-
minen. 

Erityisesti viimeksi mainitulla ihmi-
nen saattaa hyvinkin onnistua hämää-
mään ympäristöään. Se on hänelle kui-
tenkin hyvin raskasta ja kuluttavaa, 
sillä hän joutuu toimimaan ”luontonsa 
vastaisesti” ja vetämään roolia, joka ei 
ole hänelle luonteva. Niinpä kovan ul-
kokuoren alta saattaakin tiukoissa pai-
koissa paljastua epävarma ja haavoit-
tuva ihminen.

ihmisen toimintakyky

Ihmisen toimintakyky on erittäin tär-
keä hänen suorituskykyään selittä-
vä tekijä. Se jaetaan tässä fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toiminta-
kykyyn. Nämä osatekijät ovat jatku-
vassa vuorovaikutus- ja riippuvuus-
suhteessa toisiinsa, sillä ihminen on 
tässäkin yhteydessä hyvä nähdä ko-
konaisvaltaisen oliona, jossa kaikki 
vaikuttaa kaikkeen. Tässä yhteydes-
sä vältetään tietoisesti käyttämäs-
tä käsitettä terveys, koska se on liian 
vaativa. Onkin sanottu, että ”terve voi 
olla vain ihminen, jota ei ole vielä kes-
kussairaalassa tutkittu”. Tutkimusten 
mukaan varsin monella ikääntyneellä 
työntekijällä on jokin diagnostisoitu 
pitkäaikaissairaus. Siitä huolimatta 
he ovat toimintakykyisiä ja työyhtei-
söjensä aktiivisia jäseniä. Ei siis vält-
tämättä tarvitse olla terve ollakseen 
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toimintakykyinen. Toimintakyky on 
terveyttä huomattavasti armollisem-
pi käsite, koska se on aina suhteessa 
johonkin tilanteeseen. Niinpä toimin-
takyvystä on tullut myös eräs sairau-
den haitta-astetta kuvaava lähesty-
mistapa. 

Ihmisen terveys on myös pitkäl-
ti kokemisasia. Työterveyslaitoksen 
tutkimusten mukaan hyvän tervey-
dentilan kokemista ennakoivat ripeän 
liikunnan harrastaminen vähintään 
kaksi kertaa viikossa, alle 45 vuoden 
ikä, tyytyväisyys omaan elämäntilan-
teeseen sekä innostuneisuus jostakin 
harrastuksesta.

koetun terveydentilan huonontu-
mista puolestaan ennakoivat samojen 
tutkimusten mukaan lääkärin toteama 
sairaus, tupakointi, ruumiillinen työ ja 
lieväkin tyytymättömyys elämäntilan-
teeseen.

Työterveyslaitoksen erittäin laa-
ja ja pitkäkestoinen seurantatutkimus 
työntekijöiden hyvinvoinnista kunnis-
sa ja sairaaloissa yhdistää henkilöstön 
hyvinvoinnin ja jopa terveyden selke-
ästi johtamiseen. Sen mukaan henki-
löstön hyvinvointiin ja terveyteen vai-
kuttavat selvästi seuraavat, pääosin 
johtamisesta riippuvat tekijät:

• Töiden organisointi
• Sosiaaliset suhteet työssä
• Hyvä työn hallinta eli moni-

puoliset työnkuvat, vaikutus-
mahdollisuudet työhön, osal-
listumismahdollisuudet omaa 
työtä koskeviin päätöksiin

• Oikeudenmukainen, kannus-
tava ja tukeva johtaminen

• Yhteistyön sujuvuus
• Sosiaalinen tuki
• Työpaikan hyvä ilmapiiri
• Työn palkitsevuus

koska moni johtaja varmaan ensim-
mäiseksi tulkitsee työn palkitsemisen 
tarkoittavan palkkaa ja kokee mahdol-
lisuutensa vaikuttaa siihen hyvin ra-
jalliseksi, on hyvä todeta, että tuon sa-
man tutkimuksen mukaan palkka kyllä 
on tärkeä mutta yksinään riittämätön 
palkkio ponnisteluista työssä. 

Palkan lisäksi ovat tärkeitä työn ko-
keminen merkittäväksi, työhön ja sitä 
kautta itseen kohdistunut muiden ar-
vostus, palaute työstä, tunne siitä, että 
voi tehdä työnsä hyvin, etenemismah-
dollisuus ja urakehitys, ammattitaidon 
syventyminen sekä työsuhteen tur-
vallisuus. Näiden kaikkien tekijöiden 
kohdalla on vielä todettava, että tun-
teet, tulkinnat ja kokeminen ratkaise-
vat lopputuloksen! ja näihin tunteisiin 
johtaja voi ainakin yrittää vaikuttaa. 
Itse asiassa se on hänen tehtävänsä-
kin.

Psyykkinen toimintakyky

Työterveyslaitos määrittelee psyyk-
kisen toimintakyvyn osa-alueiksi ih-
misen havaintotoiminnot, motoriikan, 
ajattelutoiminnot, kielitaidon sekä yk-
silön suhteen itseensä ja ulkomaail-
maansa. Psyykkisen toimintakyvyn 
tai toimivuuden kriteerejä ovat Lönn-
qvistin ja Salmimiehen mukaan kyky 
tehdä sisällöllisesti tyydyttävää työ-
tä ja kyky huolehtia vuorovaikutteisis-
ta ihmissuhteista. Ihmisen psyykkinen 
toimintakyky säilyy vain, jos ihminen 
kokee näillä kummallakin alueella tois-
tuvia onnistumisen elämyksiä ja mieli-
hyvää. Toimivuutta edistäviä ulkoisen 
todellisuuden ominaisuuksia ovat jär-
jestys, selkeys, säännönmukaisuus, 
turvallisuus, tyydytysten saatavuus 
ja empaattisuus. Sitä heikentävät ym-
päristön kaoottisuus, vaikea jäsennet-
tävyys, yllätyksellisyys, uhkaavuus, 
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heikko palkitsevuus, kylmyys ja ym-
märtämättömyys.

Lukijan on helppo edellä olevasta 
päätellä, että ihmisten toimintakyvyn 
ylläpitäminen heidän suorituskykynsä 
varmistamiseksi on poikkeusoloissa, 
kriiseissä sekä tietenkin erityisesti so-
dassa johtajuuden erittäin kova haas-
te. Psyykkisen toimintakyvyn ylläpitä-
minen on vaativaa olosuhteissa, jotka 
ovat omiaan sitä horjuttamaan ja joissa 
on vaikea tuottaa sitä edistäviä tekijöi-
tä. Niinpä johtajuuden jatkuva, voima-
kas läsnäolo ja johtajan oman persoo-
nan paneminen peliin nousevat arvoon 
arvaamattomaan. Oman, tiiviin ryhmän 
antama tuki on myös arvokas asia. 

Psyykkisen toimintakyvyn kehitty-
misen ja säilymisen mekanismeja voi-
daan tarkastella alla olevan, yksinker-
taisen kuvan avulla. Siinä psyykkinen 
toimintakyky on tulos ihmisen elämäs-

sään saamista ja kokemista tyydytyk-
sistä ja turhaumista, niiden suhteesta. 
Minimitavoitteena on se, että vertaus-
kuvallinen jakolasku, jossa tyydytyk-
set ovat jaettavana ja turhaumat ja-
kajana, tuottaa tulokseksi luvun, joka 
on suurempi kuin yksi. Mitä suurempi, 
sen parempi psyykkisen toimivuuden 
kannalta. Turhaumilta ei elämässä voi 
kukaan täysin välttyä, mutta ratkaise-
vaa onkin niiden kokeminen. jos Tyy-
dytyksiä on riittävästi, ei ihminen vält-
tämättä koe turhaumien horjuttavan 
hänen arvoaan ihmisenä. Periaatteena 
on se, että ihminen ”palautekeskuste-
lussa itsensä kanssa” voi tyynesti to-
deta epäonnistuneensa jossakin asi-
assa, vaikka pahastikin, ja kuitenkin 
jatkaa toteamalla: ”Epäonnistuin täs-
sä, mutta en silti ole ihmisenä epäon-
nistunut. Tästä täytyy nyt vain oppia 
tulevaisuutta ajatellen.”

kuvassa esiintyvä yhtälön ”ker-
roin” i kuvaa itsetuntoa ja sen merki-
tystä lopputulosta joka vahvistavana 
tai heikentävänä tekijänä. Ihminen, 
jolla on vahva, terve, aikuinen itsetun-
to, kestää tyydytysten puutetta ja tur-
haumia pitempään ja enemmän kuin 
heikolla itsetunnolla varustettu. 

Ihmiselämän tyydytysten ja tur-
haumien lähteitä voidaan puolestaan 

kuvata seuraavalla, myös voimakkaas-
ti yksinkertaistetulla kuvalla. Psyyk-
kisen toimivuuden lisäksi tämä kuva 
sisältää myös psyykkisen energian kä-
sitteen. Tyydytykset ovat energian läh-
teitä, turhaumat energian sitojia. Riit-
tävä vapaan energian määrä ratkaisee 
toimivuuden. Toisaalta runsain mitoin 
sitoutunut energia saattaa pahimmil-
laan johtaa ihmisen uupumiseen, jos-

Psyykkinen toimivuus
Onnistumisen 
kokemukset

työssä

Hyvät 
ihmissuhteet

TyydytyksetPsyykkinen 
toimivuus      

= i  x
Turhaumat

Epäonnistumiset Pettymykset
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ta käytetään jossain määrin harhaut-
tavaa nimeä ”burn out”. Harhauttava 
se voi olla sikäli, että ihminen tai edes 
hänen energiansa ei tällaisessa ta-
pauksessa ole suinkaan palanut lop-

puun. Erilaisten asioiden murehtimi-
seen sitoutuneen energian määrä on 
vain niin suuri, että hän voi olla totaa-
lisen vähäenerginen ja siten ammatti-
auttajien tarpeessa. 

kuvan energian lähteitä ovat siinä 
”Minä itse”, johon liittyvät myös ystä-
vät ja harrastukset, ”Parisuhde”, ”Per-
he” sekä ”Työ”. Tämä lähestymista-
pa on ehkä dynaamisuudessaan hyvä 
muiden esimerkiksi motivaation taus-
talla olevien teorioiden ja mallien täy-
dentäjä. kuvaan nimittäin kuuluu se, 
että kunkin kentän suhteellinen osuus 
yleensä vaihtelee elämänkulun myö-
tä. jokaisella kentällä on oma ”inten-
siteettikäyränsä” suhteessa ajan kul-
kuun. Tärkeintä on se, että tyydytyksiä 
on riittävästi läpi elämän ja että ihmi-
nen voi jotenkin valmistautua myös tu-
levaan ja huolehtia siitä, että hänellä 
kaiken aikaa on käytettävissään joku 
tai joitakin kenttiä, joilta voi saada tyy-
dytyksiä. 

Ihmisen ”energian lähteet”

Minä
Harrastukset

Ystävät
Parisuhde

Työ Perhe

sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky voidaan 
määritellä kyvyksi tulla toimeen mui-
den ihmisten kanssa. Viestintä- ja vuo-
rovaikutustaidot ovat sen keskeinen 
osa. Itsetuntemus, itsetunto, toisten 
huomioonottaminen, empatia ja tun-
neäly ovat avainsanoja hyvän sosiaa-
lisen toimintakyvyn takana. 

Fyysinen toimintakyky

Fyysisen toimintakyvyn rinnalla voi-
daan suhteellisen huoletta käyttää 
termiä fyysinen kunto. On vain hyvä 
muistaa, että toimintakyky on tässä-
kin yhteydessä vähemmän vaativa 
käsite kuin fyysinen kunto. Toiminta-
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kykyhän on aina suhteessa kuhunkin 
tehtävään ja tilanteeseen. Siten kaik-
kien ei suinkaan tarvitse täyttää sa-
moja kriteerejä. 

kun ajatellaan johtamista poikke-
usoloissa, kriiseissä sekä pahimmil-
laan sodassa ja taistelukentällä, fyy-
sisen kunnon merkitys nousee arvoon 
arvaamattomaan. Se ratkaisee usein 
selviytymisen fyysistä voimaa ja kes-
tävyyttä vaativista suorituksista. Sillä 
on suora yhteys myös toimintakyvyn 
muihin osatekijöihin, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn. jos fyy-
sinen kunto pettää, pettävät nekin 
herkästi.

Hyvä fyysinen kunto on kuitenkin 
kaikkien kannalta tavoittelemisen ar-
voinen asia. Sen hyödyistä tiedetään 
tutkimusten perusteella varsin paljon. 
Pekka ja Raija Salmimiehen mukaan 
hyvä fyysinen kunto parantaa työky-
kyä. Se helpottaa sopeutumista yksi-
puolisesti kuormittavaan työhön, aut-
taa jaksamaan pitkiä työrupeamia ja 
kestämään kiirettä ja painetta. Se pa-
rantaa keskittymiskykyä ja kykyä ly-
kätä tyydytyksiä. 

Hyvän fyysisen kunnon tiedetään 
myös pienentävän sairastumisen ris-
kiä verenkiertoelimistön, tuki- ja lii-
kuntaelimistön sekä aineenvaihdun-
nan sairauksiin. Se myös hidastaa 
vanhenemiseen liittyvää toimintaky-
vyn heikkenemistä. Hyvä fyysinen 
kunto ja liikunta edistävät niin ikään 
psyykkistä hyvinvointia, tuottaessaan 
mielihyvää, parantaessaan yöunta, lie-
vittäessään masentuneisuutta ja ah-
distusta. Ne vaikuttavat myönteisesti 
itseluottamukseen, vireyteen, stressin 
sietoon ja hallinnan tunteeseen, tarjo-
avat sosiaalisia kontakteja ja vahvis-
taa vuorovaikutustaitoja sekä paran-
tavat kykyä huolehtia yksityiselämän 
ihmissuhteista.

Fyysisen kunnon osatekijöitä ovat 
kestävyyskunto, kehon koostumus ja 
kehotasapaino eli painon sopivuus 
(Body Mass Index) sekä rasvan jakau-
tuminen, tuki- ja liikuntaelimistön kun-
to eli lihasvoima ja -kestävyys, notke-
us, lihasten kireys sekä selkärangan 
liikkuvuus ja lopuksi motorinen kunto 
eli koordinaatio ja tasapaino.

osaaminen

Yksilön suorituskyvyn tärkeä osatekijä 
on hänen osaamisensa, joka rakentuu 
hänen tiedoistaan, taidoistaan ja ko-
kemuksestaan. kriisejä, poikkeusoloja 
ja sotaa ajatellen tulee korostaa niissä 
tarvittavaa osaamista. Tässä suhtees-
sa jokainen yksilö on arvokas. Tarvitaan 
sekä erityisosaajia että moniosaajia, 
”yleismiehiä”. Tietyt käytännön selviy-
tymistaidot ovat vaikeissa olosuhteissa 
tärkeitä. Niiden lisäksi korostuu kunkin 
omaan sa -tehtävään liittyvän kaluston 
osaaminen koski se sitten sen toimin-
taa, käyttöä tai huoltoa.

Yksilöosaaminen ei kuitenkaan rii-
tä. jokaiselta edellytetään myös, että 
hän osaa toimia oman joukkonsa osa-
na. Erityisesti tämä korostuu sotilas-
organisaatiossa. Suomen sotilaallisen 
maanpuolustuksen tulee kyetä osoit-
tamaan toimintakykynsä rauhan aika-
na ja kaikissa niissä tilanteissa, jotka 
sijoittuvat rauhan ja avoimen sodan 
välille sekä tarvittaessa puolustamaan 
maata voimakeinoja käyttäen. Soti-
laallinen maanpuolustus perustuu en-
sisijaisesti reserviläisjoukkoihin. Siksi 
kyky suoriutua maanpuolustustehtä-
västä riippuu reserviläisjoukkojen kou-
lutustasosta, puolustus- ja taistelu-
tahdosta sekä käytettävissä olevasta 
kalustosta ja materiaalista. 

Yksi tärkeimmistä johtajan tehtä-
vistä kaikissa organisaatioissa ja kai-
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killa esimiestasoilla on omien alaisten 
kouluttaminen. käsitteenä koulutus 
liittyy kokonaisvaltaiseen kehittämis-
toimintaan, jonka kohteina voivat olla 
menetelmät, järjestelmät, välineet, or-
ganisaatio, toiminta ja alaiset eli orga-
nisaation henkilöstö. 

kouluttaminen on osa johtamista. 
Sillä tarkoitetaan alaisten tietoihin, tai-
toihin, asenteisiin ja motivaatioon vai-
kuttamista siten, että esimies yhdessä 
joukkonsa eli henkilöstönsä kanssa ky-
kenee suorittamaan nykyiset ja tulevat 
tehtävät. kouluttamisella tai yksilön ja 
joukon valmiuksiin vaikuttamalla esi-
mies luo edellytykset saavuttaa orga-
nisaation edellyttämät tulokset.

joukon kouluttajana toimivan joh-
tajalla tulee olla tunnustettua arvoval-
taa, hänen on oltava omilta taidoiltaan 
ja käyttäytymiseltään esimerkillinen 
ja arvostettu, hallittava oma ammat-
tinsa ja kyettävä soveltamaan tieto-
jaan ja taitojaan käytännön tilantei-
siin. Hänen on lisäksi tultava toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa sekä hallit-
tava kouluttamisen perustaidot.

inhimillinen suorituskyky

Suorituskyvyn johtamista tutkineen 
Terttu Grönforsin mukaan ihmisen suo-
rituskyvyn osatekijöitä ovat kyky, pon-
nistus ja mahdollisuus. kyky rakentuu 
tiedoista, taidoista sekä psyykkisistä, 
fyysisistä ja teknisistä edellytyksistä. 
Ponnistukseen vaikuttavat:

• luottamus omiin kykyihin
• johdon luottamus suorittajaan
• omat ja muiden odotukset 
• aikaisemmat onnistu-

misen kokemukset
• henkilökohtaiset tarpeet 

ja niiden tyydytystaso
• suoritusmotivaatio

• palkkiot
• epäonnistumisen pelko
• ponnistuksen liittyminen 

suurempaan kokonaisuuteen
• epäonnistumiseen liit-

tyvät uhkatekijät
• kyky keskittää voima-

varat ponnistukseen
• kyky sietää epämukavuutta
• arvot
• sitoutuminen

Mahdollisuus merkitsee tilaisuutta, 
resursseja ja puitteita, jota auttavat 
käyttämään yksilöllisiä kykyjä ja pon-
nistusta mielekkäällä tavalla. 

Suorituskykyyn, erityisesti fyysi-
seen, voidaan vaikuttaa merkittävästi 
henkisen valmentautumisen keinoil-
la. Niitä ovat erityisesti urheilijoiden 
suorituskykyyn paneutuneiden Mirja 
kalliopuskan, Pauli Miettisen ja Han-
nele Nykäsen mukaan positiivinen 
ajattelu, yksilön omien menestyste-
kijöiden tunnistaminen ja niille ra-
kentaminen, onnistumisten ja epäon-
nistumisten rakentava purku, omien 
tunteiden käsittely, tavoitteellisuus, 
keskittyminen, rentoutuminen ja mie-
likuvaharjoittelu.

Yksilön suorituskyvyn taustalla on 
kaiken aikaa se tosiasia, että meis-
tä jokainen on kokonaisvaltainen olio, 
jolla on sekä työelämä että yksityiselä-
mä. Niitä ei kukaan voi pitkän päälle 
tehokkaasti erottaa toisistaan. Yksi-
tyiselämän mahdolliset ongelmat si-
tovat tehokkaasti ihmisen psyykkistä 
energiaa, joka silloin ei ole täysimää-
räisenä käytettävissä työsuorituksiin. 
Sama koskee työelämän ongelmia, jot-
ka herkästi vaikuttavat käyttäytymi-
seen ja siten esimerkiksi yksityiselä-
män ihmissuhteisiin. Tietenkin samat 
vaikutukset toimivat myös positiivi-
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sessa mielessä. kysymyksessä onkin 
joko hyvä tai paha kierre. 

Suorituskykyyn vaikuttaa myös van-
ha paasikiviläis – kekkoslainen periaate 
”näin on jos tältä näyttää” sovellettuna 
muotoon ”näin on jos tältä tuntuu”. jos 
ihminen kokee olevansa suorituskykyi-
nen, hän voi myös todella olla hyvä suo-
rittaja. Sama periaate toimii valitetta-
vasti myös toiseen suuntaan. 

Ratkaisevaa näyttää olevan lop-
pujen lopuksi se, mitä työ tai tehtä-
vä yksilölle tarjoaa. Tarjoaako se riit-
tävästi haasteita, joista kuitenkin on 
mahdollista ponnistelemalla selvitä. 
Tutkimusten mukaan sekä liian vähäi-
set että liian suuret haasteet ovat moti-
vaation kannalta tuhoisia. Tuloksia pi-
tää tulla, sillä ne merkitsevät samalla 
onnistumisen kokemuksia ja uusia voi-
mavaroja. Haasteisiin liittyy myös työn 
kuormittavuus, jonka katsotaan työtur-
vallisuuslainsäädännönkin valossa ole-
van työnantajan ja siten linjaesimies-
ten vastuulla. kuormituksen tulee olla 
yksilöllisesti oikein mitoitettu.

avainasemassa on johtaminen

Vahteran, kivimäen ja Virtasen erit-
täin laajan ja pitkäkestoisen seuranta-
tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
henkilöstön hyvinvointiin ja tervey-
teen vaikuttavat, töiden organisoin-
ti, sosiaaliset suhteet työssä, hyvä 
työn hallinta eli monipuoliset työnku-
vat, vaikutusmahdollisuudet työhön 

ja osallistumismahdollisuudet omaa 
työtä koskeviin päätöksiin, oikeuden-
mukainen, kannustava ja tukeva joh-
taminen, yhteistyön sujuvuus, sosi-
aalinen tuki, työpaikan hyvä ilmapiiri 
sekä työn palkitsevuus. Työn palkitse-
vuudesta tutkimus toteaa, että palkka 
on tärkeä mutta yksinään riittämätön 
palkkio ponnisteluista työssä. Palkan 
lisäksi tarvitaan työn kokeminen mer-
kittäväksi, arvostus, palaute työstä, 
tunne siitä, että voi tehdä työnsä hy-
vin, etenemismahdollisuus ja urake-
hitys, ammattitaidon syventyminen 
sekä työsuhteen turvallisuus. Palkitse-
vuudessa tunteet, tulkinnat ja kokemi-
nen ratkaisevat!

johtajat ja esimiesasemassa toimi-
vat ovat siis tämän tutkimuksen va-
lossa ”paljon vartioina”. johtamiseen 
kohdistuvia vaatimuksia korostaa vie-
lä sekin tutkimustulos, että ”reiluksi” 
koettu johtaminen edistää työntekijöi-
den sekä fyysistä että psyykkistä ter-
veyttä selvästi enemmän kuin työnte-
kijöiden elämäntavat! Suomalaisessa 
kulttuurissahan on totuttu ajattele-
maan, että olemme ennen muuta itse 
vastuussa terveydestämme. Tiedäm-
me, että sairastumisen riskiä lisääviä 
tekijöitä ovat esimerkiksi ylipaino, tu-
pakointi ja liiallinen alkoholin käyt-
tö. Nyt tutkimustulokset osoittavat-
kin, että se, mitä töissä tapahtuu ja 
sen taustalla oleva avainsana johtami-
nen vaikuttavat sairastuvuuteen näitä 
enemmän. 
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3.5 Jaettu johtajuus ja alaistaidot

Johtajan ja alaisen suhde

johtamiseen ja johtajuuteen liitty-
vä keskeinen periaate on jakamaton 
vastuu, vastuu oman yksikön tulok-
sista, oli se yksikkö sitten minkä ko-
koinen hyvänsä. Tätä vastuuta voi ku-
vata myös raportointivelvollisuutena 
omalle esimiehelle. Miten johtaja sit-
ten voi kantaa tämän vastuunsa, toimi 
hän millä organisaatiotasolla tahansa 
alimman portaan työnjohtajasta suu-
ren yrityksen toimitusjohtajaan? Pe-
rinteinen vastaus voisi olla, että hä-
nellä tulee olla riittävä määrä osaavia 
ja hyvin motivoituneita alaisia, jotka 
suostuvat toimimaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja tuloksekkaasti johtajan-
sa ohjeiden mukaisesti.

Nykymaailmassa tämä ei kuiten-
kaan aina riitä. joudumme väistämät-
tä pohtimaan varsin syvällisesti johta-
jan ja hänen alaisensa suhdetta, jotta 
löydämme jonkinlaisia vastauksia tä-
hän haasteeseen. joudumme lähte-
mään liikkeelle jopa niin kaukaa kuin 
kielestämme ja sanojemme merkityk-
sestä. Törmäämme silloin väistämät-
tä sanan alainen tunnesisältöön, ja 
joudumme selittämään, että tuo sana 
ei tarkoita alaimaisuutta tai huonom-
muutta. Sen sijaan se tarkoittaa juuri 
tuota edellä todettua raportointivelvol-
lisuutta ja vastuuta omalle esimiehel-
le, ja se tarkoittaa myös kuuliaisuus-
velvoitetta omalle esimiehelle. Tällä 
esimiehellä kun on lakiinkin perustu-
va oikeus käyttää alaistensa suuntaan 
työnjohto-oikeutta, toisin sanoen an-
taa toimintaohjeita ja käskyjäkin. ja 
alaisen kuuluu totella esimiestään tie-

tysti edellyttäen, että käskyt eivät ole 
lainvastaisia ja liittyvät alaisen työso-
pimuksen mukaisiin tehtäviin. On vali-
tettavaa, että nämä työelämän keskei-
set periaatteet ovat päässeet jossain 
määrin hämärtymään. Se näkyy muun 
muassa työsuojeluviranomaisille tul-
leista, varsin yleisistä työpaikkakiu-
saamistapauksista, jotka tarkemmin 
tutkittaessa osoittautuvatkin esimie-
hen ehkä kömpelöiksi yrityksiksi hoi-
taa tehtäviään hänen koettaessaan 
patistella alaistaan työntekoon tai työ-
paikan pelisääntöjen mukaiseen käyt-
täytymiseen.

nykyaikainen aktiivi-ihminen 
esimiehen haasteena

jos nyt kuitenkin koettaisimme lähes-
tyä tätä problematiikkaa rakentavas-
sa hengessä, niin kaksi rinnakkaista 
lähestymistapaa voisi tulla kysymyk-
seen. Voisimme toisaalta kannustaa 
kaikkia työyhteisöissä jaettuun joh-
tajuuteen ja toisaalta kehittää ns. 
alaistaitoja. Nämä molemmat lähes-
tymistavat tukeutuvat ajatukseen ny-
kyaikaisesta aktiivi-ihmisestä, joka 
ei halua olla pelkästään johtamisen 
kohde vaan monipuolisen vuorovai-
kutuksen osapuoli, joka haluaa myös 
itselleen jonkin omavastuuosuuden 
kaikesta, mukä hänen omaan työhön-
sä ja omaan työyhteisöönsä liittyy. 

jos lähtökohtaolettamuksena ovat 
tällaiset alaiset, heidän motivaation-
sa, aito halunsa aikaansaada hyviä tu-
loksia omassa työssään, on kaiken esi-
miestyön keskeinen tavoite. Niinpä 
esimiestyössä tuleekin kiinnittää eri-
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tyistä huomiota niihin asioihin, jotka 
ihmisiä motivoivat työssä:

• mahdollisuus tehdä hyvää 
työtä, onnistua ja menestyä 
työssään,

• hyvät ihmissuhteet ja niiden 
tuottama mielihyvä,

• tunne, että on hyväksytty ja 
arvostettu ihmisenä ja työn-
tekijänä sekä 

• tarve kuulua joukkoon. 

Useimpien kohdalla nänä asiat ovat 
varsin yksinkertaisia, kun ne vain oi-
valtaa. 

Työ voi olla parhaimmillaan miele-
kästä ja arvostettua. Ihmiset halua-
vat myös mahdollisuuksia vaikuttaa 
omaan työhönsä sekä sen puitteisiin 
ja tuloksiin. Työn tulee tarjota haastei-
ta, mutta tavoitteet on syytä mitoittaa 
yhdessä esimiehen kanssa realistisik-
si. jokaisellahan tulee olla oikeus mah-
dollisimman usein toistuviin onnistu-
misen kokemuksiin. Epäonnistumisia 
ei voi täysin välttää, mutta niiden ra-
kentava käsittely auttaa jatkamaan 
ponnisteluja. Tärkeätä, ehkä kaikkein 
tärkeintä, on voittopuolisesti positii-
vinen ja rakentava palaute tuloksis-
ta, toiminnasta ja työkäyttäytymisestä 
sekä mahdollisuus jatkuvaan oppimi-
seen ja kehittymiseen. Oman esimie-
hen tuki on tässä korvaamaton. 

Työturvallisuuslakikin määrittelee 
jokaisen työntekijän oikein mitoitetun, 
yksilöllisen työkuormituksen työnan-
tajan ja siten ensisijaisesti oman esi-
miehen vastuulla olevaksi asiaksi. 
jotta esimiesasemassa olevat voisi-
vat kantaa tämän vastuunsa, jokaisen 
työntekijän tulee tunnistaa oma vas-
tuunsa motivaatiostaan, jaksamises-
taan ja osaamisestaan. jos niissä al-

kaa esiintyä ongelmia, asianomaisen 
on otettava asia puheeksi ensisijaises-
ti oman esimiehensä kanssa. ammatti-
taitoinen työterveyshuolto on toivotta-
vasti myös aina käytettävissä, ja sillä 
on yleensä käytössään menetelmiä ih-
misten työkyvyn ja työkuormituksen 
selvittämiseksi. Vaikeissa tapauksissa 
päästään eteenpäin vain asianomai-
sen henkilön, oman esimiehen ja työ-
terveyshuollon edustajan avoimella ja 
luottamuksellisella yhteistyöllä. 

Kaikki lähtee tavoitteellisen 
toiminnan perusasioista

jokaisen organisaation tavoitteelli-
sen toiminnan perusta on koko henki-
löstön riittävä tieto ja yhteinen näke-
mys organisaation perustehtävästä, 
sen arvoista sekä tavoitteista. Yleen-
sä jokainen yksikkö organisaatiossa 
kuin organisaatiossa on ainakin jos-
sain mielessä tulosyksikkö, jolla on 
oma osuutensa koko organisaation ta-
voitteiden saavuttamisessa. jokainen 
paikka on myös silloin tulospaikka, sil-
lä organisaation eri aikavälien tavoit-
teet voivat toteutua vain henkilöstön 
työn kautta.

Niinpä jokaisen tuleekin tietää, 
mikä hänen toimensa tarkoitus on, toi-
sin sanoen, mitä varten hänet on pal-
kattu organisaatioon töihin. jokainen 
tulee tietää myös, mitä häneltä kul-
loinkin odotetaan työssä. Minkälaisten 
tehtävien hoitamista? Millaisia tulok-
sia? jokaiselle tulee myös olla selvää, 
miten hänen onnistumistaan työssä 
mitataan ja/tai arvioidaan. ja jokaisen 
tulee tietää, miten hän kulloinkin me-
nestyy työssään. 

kaiken tämän edellytyksenä on tie-
tysti organisaation selkeys. jokainen 
tietää, kuka hänen esimiehensä on. 
Toimeksiantajia, sisäisiä asiakkaita ja 
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verkostokumppaneita voi olla useita, 
mutta jokaisella on kuitenkin oikeus 
yhteen varsinaiseen esimieheen. jo-
kainen voi ja hänen tuleekin tarpeen 
mukaan keskustella tämän esimiehen-
sä kanssa näistä kysymyksistä ja siitä, 
mitä voisi tehdä kehittyäkseen ja ”pär-
jätäkseen” jatkossa vielä paremmin.

On tärkeätä, että organisaation ta-
voitteista sovitaan, samoin niiden 
saavuttamiseen tarvittavista keinois-
ta ja voimavaroista. Saneleminen ei 
välttämättä tuota tarvittavaa sitoutu-
mista. Tavoitteet on pyrittävä määrit-
telemään haasteellisiksi mutta realis-
tisiksi. kokonaistavoitteet ositetaan 
läpi organisaation yksilötasolle saak-
ka aina, kun se on mahdollista ja tar-
koituksen-mukaista. Yksilön vastuu 
korostuu työryhmissäkin.

Tulosvastuisten oma-aloitteinen, re-
aktioihin johtava tulosten seuranta on 
tärkeätä. Esimiehet puolestaan valvo-
vat ensisijaisesti tulosten toteutumis-
ta, eivät niinkään alaisten tekemisiä. 
On tärkeätä luottaa ammattitaitoisten 
työntekijöitten kykyyn tehdä oikeita 
asioita oikein. Esimiesten harjoittama 
valvonta ei ole merkki epäluottamuk-
sesta vaan keskeinen osa heidän työ-
tään. koska he vastaavat kaikkien 
alaistensa työn tuloksista, heidän on 
oltava selvillä asioista voidakseen tar-
peen tullen tukea alaisiaan. Tämä on-
nistuu vain oikein mitoitetun ja toteu-
tetun valvonnan kautta.

Esimiesten ja heidän alaistensa vä-
liset kehityskeskustelut ovat tällaisis-
sa ihmisten organisaatioissa keskeinen 
yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen 
muoto. jokaisella on työssään oike-
us palautteeseen. Molemminpuolinen 
palaute onkin näiden keskustelujen 
keskeinen osa. Esimiehet antavat alai-
silleen palautetta heidän tuloksistaan, 
toiminnastaan ja työkäyttäytymiseen. 

alaiset antavat esimiehilleen palautet-
ta heidän toiminnastaan esimiehinä.

Tavoitteena tulee olla olla oppi-
va organisaatio, joka kehittyy ja op-
pii jatkuvasti ihmistensä kautta. Tieto 
ja osaaminen ovat yhteistä pääomaa, 
jota jokaisen tulee omalta osaltamme 
kartuttaa ja jakaa.

Kannustava esimies

jokaisen esimiesasemassa olevan tu-
lee ottaa omaksi tavoitteekseen olla 
toimintaan kannustava esimies, joka 
antaa tilaa alaisilleen. Esimiesten tu-
lee viestiä luottamuksesta alaisiinsa, 
kysellä ja kuunnella sekä rohkaista 
heitä sanomaan mielipiteensä. 

jotta tämä onnistuisi, esimiesten 
tulee olla aidosti kiinnostuneita alaisis-
taan ja heidän mielipiteistään ja kyetä 
asettumaan heidän asemaansa. Tämä 
edellyttää aitoutta, avoimuutta, välittö-
myyttä ja joustavuutta vuorovaikutuk-
sessa alaisten kanssa. Varmistaakseen 
alaistensa ja oman kehittymisensä esi-
miesten tulee antaa ja ottaa vastaan 
palautetta, niin positiivista kuin tar-
peen mukaan kriittistäkin.

Esimiesten tulee olla alaistensa ta-
voitettavissa. Parhaiten se onnistuu 
liikkumalla mahdollisimman paljon ih-
misten keskuudessa. Esimiehet eivät 
saa olla ylimielisiä eivätkä korostaa 
valtasuhteita ja esimiesasemaansa. 
Suhtautumisessaan alaisiinsa heidän 
tulee olla oikeudenmukaisia ja tasa-
puolisia.

aktiivinen alainen

On tärkeätä, että jokainen on aktiivinen 
suhteessaan omaan työhönsä ja myös 
omaan esimieheensä. jokaisen edelly-
tetään esittävän omat näkökulmansa 
selkeästi ja rohkeasti. On toivottavaa, 
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ettei tässä korostu pelkästään epä-
kohtien esiintuominen. jos ja kun niitä 
joutuu ottamaan esille, oma-aloitteis-
ten parannusehdotusten tekemies-
sä kannattaa aina olla rakentava. Ti-
lannetaju ja joustavuus ovat toimivan 
vuorovaikutuksen edellytyksiä. 

Varmistaakseen oman henkilökoh-
taisen kehittymisensä jokaisen tulee 
ottaa vastaan palautetta ja olla myös 
valmis hyödyntämään sitä. jokaisen 
tulee myös yrittää asettua oman esi-
miehensä asemaan, kannustaa esi-
miestään ja antaa hänelle palautetta 
hänen toiminnastaan esimiehenä. On 
toivottavaa, että jokainen voi ajatella 
positiivisesti, myös esimiehestään. 

myönteinen ihmiskuva

Ihmiskuvalla tarkoitetaan sitä mieli-
kuvien, käsitysten, tiedon ja arvojen 
kokonaisuutta, johon perustuvat käsi-
tyksemme siitä, mikä ja millaisia muut 
ihmiset ovat. Se on osa maailmanku-
vaamme. Tämä ihmiskäsityksemme 
vaikuttaa suoraan siihen, miten me ih-
misten kanssa toimimme ja vuorovai-
kutamme. 

johtamisen ja ihmisten välisen vuo-
rovaikutuksen kehittämistä ajatellen 
on hyvä, jos erityisesti esimiesasemas-
sa olevien ihmiskäsitys on organisaa-
tiossa edes jossain määrin yhteinen. 
jonkinlainen yleinen ideaali voisi olla 
edellä kuvattu aktiivi-ihminen. Mo-
nissa nykyaikaisissa organisaatiois-
sa henkilöstön suurta enemmistöä 
kuvaa varmaan pyrkimys hallita oma 
työnsä hyvän ammattilaisen tavoin, 
halu vaikuttaa omaan työhönsä ja ai-
nakin jotenkin kokea osallistuvansa 
omaa työtään koskeviin päätöksiin tai 
vähintään tulla kuulluksi. Sosiaaliset 
suhteet ja sosiaalinen tuki työssä, työ-
paikan hyvä ilmapiiri, oikeudenmukai-

nen, kannustava ja tukeva johtaminen 
sekä mahdollisuus tehdä sekä aineel-
lisesti että aineettomasti palkitsevaa 
työtä kuuluvat yleensä ihmisten odo-
tuksiin työelämältä. 

Myönteisen ihmiskuvan edistämi-
nen onkin hyvä työyhteisön yhteinen 
tavoite. Se näkyy siten, että poikkea-
via mielipiteitä ja erilaisia ihmisiä koh-
taan ollaan kärsivällisiä ja suvaitse-
via, että arvostetaan itseä, esimiestä 
ja työtovereita ihmisinä ja että arvos-
tetaan toisten työtä. 

Vuorovaikutuksen aitous

jolkaisen työyhteisön kannattaa edis-
tää ihmisten välistä, kaikkiin suun-
tiin toimivaa vuorovaikutusta, joka on 
avointa ja aitoa ja perustuu molem-
minpuoliseen luottamukseen. Vies-
tinnän tulee niin esimiesten ja lais-
ten kuin työtovereittenkin välillä olla 
aidosti kaksisuuntaista, tasavertais-
ta, epämuodollista ja rentoa. Viestin-
täkynnyksen tulee erityisesti esimies-
alaissuhteissa olla matala niin, että 
mielipiteet tuodaan esille silloin, kun 
asioihin vielä voidaan vaikuttaa.

kuunteleminen on keskeinen osa 
kaikkea vuorovaikutusta. jokaisen, 
mutta erityisesti esimiesten kannattaa 
paneutua asioihin huolella ja osoittaa 
siten olevansa aidosti kiinnostuneita 
toisten mielipiteistä. Tarpeen tullen tu-
lee olla varaa joustaa omista kannois-
taan. asiat voivat joskus riidellä, eivät 
ihmiset. Tiukan paikan tullen huumo-
ri ja kevennykset auttavat pääsemään 
yhdessä eteenpäin. 

mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa 

Esimiehet ja heidän alaisensa ovat 
”samassa veneessä” sikäli, että vain 
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yhdessä voidaan onnistua. jokaisen 
organisaation toimivuus ja tulokselli-
suus perustuu kuitenkin selkeisiin pe-
lisääntöihin ja sopimuksiin vastuusta, 
toimivallasta, työtehtävistä ja rooleis-
ta. kaikki eivät voi osallistua kaikkeen. 
Hyvä ihmisten organisaatio haluaa sil-
ti tarjota jokaiselle oman mahdollisuu-
tensa vaikuttamiseen, koska se uskoo 
osallistumisen lisäävän sitoutumista 
työyhteisöön ja sen tavoitteisiin. 

käytännössä mahdollisuus vaikut-
tamiseen merkitsee yleensä vaikutta-
mista omaan työhön, sen tavoitteisiin, 
puitteisiin, menetelmiin, järjestelmiin 
ja välineisiin ja siten myös tuloksiin.

Tavoitteena on, että jokaiselle oli-
si mahdollisuus tehdä työtä, joka on 
samanaikaisesti sekä haasteellista ja 
vaativaa että onnistumisen mahdol-
lisuuksia tarjoavaa. jokaisen odote-
taan vain ottavan osavastuun omas-
ta työpaikastaan ja kehittävän itseään 
jatkuvasti tavoitteenaan olla organi-
saationsa välttämätön voimavara. Me-
nestyminen ei ole saavutettu etu! 

oikeudenmukainen johtaminen

jokaisella on oikeus oikeudenmukai-
seen johtamiseen. Tämä on erityisen 
vaativaa siksi, että oikeudenmukaista 
on se, mikä oikeudenmukaiselta tun-
tuu. Oikeudenmukaisuutta voikin olla 
mahdotonta objektiivisesti määritel-
lä. Silti siihen pyrkiminen on välttämä-
töntä, sillä oikeudenmukaiseksi koet-
tu johtaminen on yksi keskeisimmistä 
työhyvinvointia selittävistä tekijöistä. 

Oikeudenmukaisuus sisältää en-
sinnäkin oikeuden tulla kuulluksi 
omissa asioissaan. Päätöksiä valmis-
tellessaan, toteuttaessaan ja niistä 
tiedottaessaan esimiesasemassa ole-
vat antavat aina niiden, joita päätök-
set koskevat, kuulla niistä ensimmäi-

sinä, esittää niitä koskevia kysymyksiä 
ja mahdollisuuksien mukaan myös vai-
kuttaa päätösten sisältöön. Tämä on 
tärkeätä ihmisten työn hallinnan tun-
teen vuoksi. Paras asiantuntemus on 
yleensä myös kentällä, ”etulinjassa”, 
eikä sitä siksi ole syytä ohittaa. 

Päätöksenteossa kannattaa aina 
lähteä selkeistä periaatteista, jot-
ka aina kerrotaan niille, joita päätök-
set koskevat. Päätökset tulee perus-
taa mahdollisimman oikeaan tietoon, 
jonka hankkiminen on päätöksente-
kijöiden velvollisuus. Tässä tarvitaan 
usein myös käytännön työssä toimivi-
en asiantuntijoiden osaamista ja yh-
teistyöhalua esimiestensä kanssa. 
Päätöksenteon tulee olla puolueeton-
ta siten, ettei ketään aiheetta suosita 
tai syrjitä. jos jokin päätös osoittautuu 
vääräksi, se pitää voida korjata ilman 
minkäänlaista pelkoa päätöksenteki-
jän arvovallan menetyksestä.

Päätöksiä valmisteltaessa, niitä 
tehtäessä ja toetutettaessa sekä niis-
tä tiedotettaessa korostuu vuorovaiku-
tuksen laatu, ihmisten kohtelu. Sen tu-
lee heijastaa ihmisten kunnioittamista 
yksilöinä, sen tulee olla rehellistä ja 
ystävällistä.

Organisaation pelisäännöt tulee 
pyrkiä aina muokkaamaan johdonmu-
kaisiksi, jotta toiminta olisi mahdolli-
simman hyvin ennakoitavissa. kaikkia 
voidaan silloin kohdella samojen peri-
aatteiden mukaisesti ja samat säännöt 
pätevät tänään ja huomenna, ellei nii-
den perustellusta muuttamisesta sel-
keästi ilmoiteta. 

avoimien ovien periaate

Tavoitteeksi kannattaa asettaa, että 
mitkään hyvät ideat tai ajatukset toi-
minnan tai ihmisten kehittämisestä 
eivät pysähdy organisaatiomme hie-

YKsiLÖ JohDettaVana
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rarkkiaan. jos joku organaisaatiossa 
havaitsee jonkin selvän ja mielestään 
tärkeän kehittämiskohteen tai epäkoh-
dan, hänen tulee ottaa se mahdollisim-
man nopeasti puheeksi oman esimie-
hensä kanssa. jos asia ei kuitenkaan 
tällä tavoin edisty tai korjaannu, hä-
nellä on oikeus ilman pienintäkään 
seuraamusten pelkoa, ilmoitettuaan 
tästä ensin omalle esimiehelleen, lä-
hestyä asiassa esimiehensä esimies-
tä. Tämän tulee asianomaista kuul-
tuaan ottaa yhteys tähän tällä tavoin 
ohitettuun esimieheen ja tiedustella 
hänen kantaansa asiaan ja syytä sii-

hen, miksi asialle ei ole tehty mitää. 
Sama menettely koskee oman esimie-
hen mahdollista, ei-toivottua toimin-
taa tai käyttäytymistä.

Tällainen normaalin asioiden hoi-
totavan ohittaminen jää toivotta-
vasti kuitenkin vain poikkeukseksi, 
sillä kaikkien esimiesten tärkein teh-
tävä kaikissa organisaatioissa on olla 
alaistensa käytettävissä ja tukea hei-
tä heidän työssään. kun tämä tehtävä 
hoidetaan hyvin, ei synny tarvetta esi-
miehen aseman ja arvovallan kannalta 
aina jossain määrin ongelmallisiin ohi-
tuksiin.
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4.1 Virallinen ja epävirallinen organisaatio

Organisaatiolla tarkoitetaan sitä jär-
jestystä tai järjestelyä, jolla erilaiset 
yhteenkuuluvat toimijat tai elimet, 
henkilöt, yksiköt, laitokset tms. on jär-
jestetty tarkoituksenmukaiseksi koko-
naisuudeksi. Tämä kokonaisuus voi 
olla liikeyritys, julkisen vallan instituu-
tio, laitos, järjestö tai muu yhteisö jne. 
Organisaatio on aina ihmisyhteisö, se 
koostuu aina joukosta ihmisiä, jotka 
kuuluvat jollakin tavalla yhteen. Yh-
distävänä tekijänä ovat ainakin pää-
määrät. kyseessä on siis pohjimmil-
taan aina ihmisten yhteenliittymä, joka 
työskentelee ja jossa ihmiset työsken-
televät yhteisten päämäärien hyväk-
si. Tämä ihmisten välinen, järjestetty 
työskentely on yleensä suhteellisen 
pysyvää toimintaa. Toisaalta organi-
saatiolle on ominaista, että se on aina 
asiantila jollakin tietyllä hetkellä, het-
kellisesti voimassaoleva rakenne.

Organisaatiossa työtehtävät, vas-
tuu, valta ja roolit on jaoteltu ja jaet-
tu eri ihmisten tai osastojen kesken. 
Työn, vastuun ja vallan jako, tiedonkul-
ku jne. palvelevat organisaation pää-
määriä. Organisaatio kuvastaa myös 
kyseisen yhteisön kiinnostuksen koh-
teita ja asioita, joita se arvostaa. 

Organisaattori, organisoija on jär-
jestäjä tai järjestelijä, jonka työn tulok-

sena organisaatio syntyy. Organisoin-
ti on hänen työtään. Organisointi on 
tulosten aikaansaamiseksi suoritetta-
vien töiden määrittelyä, ryhmittelyä, 
jakamista ja ajoittamista, vastuun ja 
vallan delegointia. Se on myös ihmis-
ten välisten toiminnallisten suhtei-
den luomista siten, että ihmiset voivat 
työskennellä motivoituneina ja tehok-
kaasti organisaation sovittujen pää-
määrien ja tavoitteiden ja mieluiten 
samanaikaisesti omien henkilökoh-
taisten tavoitteidensa saavuttamisek-
si.

Organisointi, organisoinnin toteu-
tus on toimivan kokonaisuuden luo-
mista järjestelemällä sen osia tarkoi-
tuksenmukaisesti. Organisointia on 
se tapa, jolla tällainen järjestäminen 
on toteutettu. Organisoinnin työkalu-
ja voivat olla organisaatiokaaviot, or-
ganisaatiokartoitukset ja -selvitykset, 
toimenkuvat, rutiinit, säännöt, ohje-
säännöt, toimintapolitiikat jne. Orga-
nisoinnin tavoitteena on selkeys ja 
tiettyyn, haluttuun rajaan asti suunni-
teltu ja ennakoitavissa oleva toiminta 
ja ennen kaikkea sen tulokset. 

Organisaatiokaavio kertoo, miten 
on yhteisö organisoitu. Se kertoo, mil-
tä yhteisö näyttää sisältä päin, mitä 
osastoja siinä on, kuka tekee mitä-
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kin, kuka johtaa jne. Se on yhteisön ra-
kenteen kuvaus. Rakenteen hienoja-
koisempia, vaikeasti kuvattavia osia 
ovat ihmisten väliset suhteet, roolija-
ko, päätöksenteko, vuorovaikutus, ar-
vot, normit ja kulttuuri. Parhaimmil-
laan nämä rakenteet voivat olla hyvin 
tehokas ohjauskeino. Rakenteet voivat 
syntyä joko jokseenkin itsestään vähit-
täisten sopeutusten ja sopeutumisten 
kautta, tai sitten ne voivat olla johdon 
määrätietoisen työn tulosta.

koska kyseessä on ihmisten välinen 
kanssakäyminen ja ihmisten yhteistoi-

minta, on syytä todeta myös kahden 
organisaation olemassaolo. Virallinen 
organisaatio on tietoisesti määritel-
ty toimien järjestelmä, jossa jokaisel-
la on tietty määrä delegoituja tehtäviä, 
vastuuta ja valtaa. Sen rinnalta löytyy 
aina myös epävirallinen organisaatio. 
Se luo puitteet, joissa ihmiset työsken-
televät inhimillisinä olentoina tarpei-
neen, tunteineen ja asenteineen. Epä-
virallisessa organisaatiossa toiminta 
ei välttämättä noudata virallisen or-
ganisaation ohjeita ja sääntöjä, vaan 
siellä vallitsee oma kulttuurinsa.

4.2 organisaatiokulttuuri

kaikki organisaatiot koostuvat ihmi-
sistä, ja näille ihmisille kehittyy aikaa 
myöten tapoja toimia ja tapoja suh-
tautua erilaisiin asioihin. Organisaa-
tiot ovat sosiaalisia järjestelmiä, joil-
la on oma kulttuurinsa. kulttuurille on 
ominaista, ettei sitä aseteta helposti 
kyseenalaiseksi. Se muodostaa erään-
laisen yhteisön syvärakenteen, josta 
vain osia on näkyvissä pinnan yläpuo-
lella. Organisaatiokulttuuri määräytyy 
ihmisten omaksumien uskomusten, ar-
vostusten, tapojen ja normien mukaan. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa sii-
hen, miten ihmistä johdetaan, miten 
työt organisoidaan, miten yrityksen lii-
ketoiminnan päämäärät saavutetaan, 
mitä tavoitteita asetetaan ja mihin si-
toudutaan. Organisaatiokulttuuriin 
kuuluvat organisaatiossa vallitsevat 
yhteisesti hyväksytyt arvot, jotka ovat 
suhteellisen pysyviä. arvot voivat olla 
hyvin tehokas ohjaustyökalu, joten joh-
to pyrkii yleensä määrätietoisesti vai-
kuttamaan niihin. johto käyttää paljon 

aikaa yrityskulttuurin ja sen taustalla 
olevien arvojen määrittelyyn. Nämä ar-
vot vaikuttavat vain, jos ne ovat kaik-
kien tiedossa ja jos monet ovat osallis-
tuneet niiden määrittelyyn.

arvot kuvaavat kohteen merkitys-
tä arvostajalle. arvoja voidaan mita-
ta kysymällä, kuinka merkittävä tai 
tärkeä jokin asia on ko. henkilölle. ar-
vot näyttäytyvät yleisesti omaksuttui-
na uskomuksina siitä, mikä on hyvää, 
merkittävää ja tärkeää. Organisaati-
ossa työskentelevälle henkilölle arvot 
määrittävät mm. kuinka organisaatios-
sa tulisi toimia, jotta menestyisi. arvo-
jen määrittely lähtee yleensä liikkeelle 
tutkimuksilla ja johdon ja henkilöstön 
välisillä keskusteluilla. arvoihin sitou-
tuminen varmistetaan usein henkilös-
tön yhteisellä koulutuksella. 

Organisaatiokulttuuri voi olla vahva 
tai heikko. Vahva yrityskulttuuri ylläpi-
tää organisaation sosiaalisen järjestel-
män kiinteyttä. Vahvassa kulttuurissa 
ihmiset ovat sitoutuneet organisaation 
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päämääriin, tuntevat ne omikseen ja 
työskentelevät niiden saavuttamisek-
si. Vahva kulttuuri auttaa organisaa-
tiossa työskenteleviä tunnistamaan 
oman merkityksensä. Se antaa yksilön 
elämälle päämäärän ja mahdollisuu-
den parantaa elämän laatua. Organi-
saation kannalta se on myös hyödylli-
nen ja tavoittelemisen arvoinen, sillä 
se parantaa yleensä organisaation tu-
loksellisuutta. Useimmissa hyvin me-
nestyvissä organisaatioissa on vahva 
yrityskulttuuri. kyseessä on myös ns. 
hyvä kehä: hyvät tulokset ovat omiaan 
vahvistamaan kulttuuria. 

Vahva organisaatiokulttuuri muo-
dostaa sellaisen epävirallisten sään-

töjen järjestelmän, jonka puitteissa 
ihmiset toimivat. Se auttaa ihmisiä 
suuntaamaan energiaansa oikeisiin 
asioihin, yhdensuuntaistaa eri henki-
löiden ja osastojen toimintaa. Yhden-
mukaiset arvot määrittävät tarvittavat 
toimenpiteet, niiden suunnan, kohteet 
ja laadun. 

Organisaatiokulttuuri on heikko, jos 
ihmisillä ei ole selvää käsitystä siitä, 
miten yrityksen tulisi toimia menesty-
äkseen ja jos heillä on monia erilaisia 
näkemyksiä siitä, mikä yrityksen me-
nestyksen kannalta on tärkeää. Tyypil-
listä on myös se, ettei mikään näistä 
näkemyksistä dominoi.

4.3 Ryhmä, johtaminen ja johtajuus 

mitä johtajan on hyvä tietää 
ryhmistä

”Todellinen” ryhmä ja ryhmän psyko-
logiaa syntyy Bionin mukaan silloin 
kun joukko ihmisiä on samanaikaisesti 
koolla samassa paikassa. On tärkeätä, 
että ryhmä kokoontuu riittävän lähelle 
johtajaansa, jotta hän voi esittää asi-
ansa huutamatta. Tämä taas edellyt-
tää jäsenten rajoitettua lukumäärää. 

Ryhmä ei myöskään saa olla kovin 
hajallaan, koska kaikilla yksilöillä tu-
lee olla tilaisuus kuulla johtajaansa. 
Samasta syystä kaikkien yksilöiden 
täytyy olla koolla yhtä aikaa. Ryhmän 
kokoontuminen tiettyyn paikkaan tiet-
tynä ajankohtana on siis tärkeätä jo 
puhtaasti käytännöllisistäkin syistä.

Ryhmän ominaisuuksiin kuuluu, 
että se on enemmän kuin jäsentensä 
summa. asian kuvaamiseksi voidaan 
käyttää vertausta kelloon. Mikään yk-

sittäinen kellomekanismin osa ei mit-
taa aikaa, mutta silti ajan mittaaminen 
on kellon ja sen eri osien tehtävä sil-
loin, kun ne kaikki ovat yhdessä. kel-
lo on enemmän kuin kellon osien sum-
ma.

Ryhmä on yksilöiden, jäsentensä 
muodostama. Yksilöissä puolestaan 
on ominaisuuksia, joiden todellista 
merkitystä ei voida ymmärtää, ellei nii-
tä käsitetä osaksi hänen varustustaan 
laumaeläimenä. Niiden toimintaa voi 
tarkastella vain ryhmän puitteissa. 

Ryhmän kokoa voidaan Goldha-
berin mukaan tarkastella ja arvioida 
useista näkökulmista. jos kyseessä on 
työryhmä tai siihen rinnastettava, joka 
on koolla jotakin tiettyä tehtävää var-
ten ja jonka on tarkoitus saada aikaan 
jotakin, on luonnollista käyttää tehok-
kuusnäkökulmaa. kun tässä tarkaste-
lussa puhutaan ryhmien koosta, sitä 
käsitellään tarkemmin määrittelemät-
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tömänä suureena. kyseessä on vain 
vertailu ”pienten” ja ”suurten” ryhmi-
en välillä. On myös huomattava, että 
tehokkaan ryhmän koko riippuu aina 
monista asioista, ainakin tehtävästä, 
tavoitteista ja tilanteesta. 

Pienissä ryhmissä on yleensä vä-
hemmän erimielisyyksiä ja tyytymättö-
myyttä, koska kaikkien osallistuminen 
mahdollista. Niissä on muodollisuus 
vähäistä ja luovuus voi kukoistaa. Nii-
den kiinteys on myös suuri. 

Suurissa ryhmissä taas yksilöillä on 
enemmän mahdollisuuksia vuorovai-
kutukseen sekä johtajuuteen. Niissä 
”tavanomaisuus” ja ryhmänormit ovat 
tärkeitä. jäsenten yhteenkuuluvuus ei 
ole samaa luokkaa kuin pienissä ryh-
missä. Suuren ryhmän muodollinen 
organisoitumisen ja työnjaon määrit-
telemisen tarve lisääntyy pakostakin. 
koska kyseessä on monta yksilöllistä 
ihmistä, sisäisen ryhmänmuodostuk-
sen ja sen negatiivisen ilmenemismuo-
don, klikkiytymisen vaara kasvaa, syn-
tyy keskenään kilpailevia osaryhmiä. 
Suuressa ryhmässä aika ei tahdo riittää 
kaikkien ongelmien ratkaisemiseen, ja 
yksilöiden osallistumismahdollisuudet 
ovat väistämättä rajoitetut.

kaikista ryhmistä pienryhmä on 
psykologisesti ja myös käytännön 
syistä mielenkiintoisin. Suurin osa in-
himillisestä ryhmätoiminnasta, ehkä 
kaikesta toiminnasta, tapahtuu pien-
ryhmissä. Pienryhmän muodostaa sel-
västi rajoitettu määrä ihmisiä, useim-
miten vähemmän kuin seitsemän, 
jotka ovat keskinäisessä kanssakäymi-
sessä pitkähkön ajan. jäsenillä on psy-
kologinen suhde. Pienryhmä voidaan 
myös määritellä siten, että kyseessä 
on kaksi tai useampia henkilöitä, jotka 
kykenevät viestimään kasvokkain. On 
myös tärkeätä, että kaikki ovat tietoi-
sia toisistaan ryhmän jäseninä.

Pienryhmää voidaan kuvata erilai-
sina järjestelminä. Se on sosiaalinen 
järjestelmä, jolla on jokin yhteinen tar-
koitus. Sosiaalisena järjestelmänä sen 
osatekijöitä ovat aktiviteetit eli tehtä-
vät, joita ihmiset suorittavat, vuoro-
vaikutussuhteet ja yksilöiden väliset 
käyttäytymismuodot sekä sentimentit 
eli ryhmän sisällä kehittyvät yksilöi-
den väliset asenteet.

Se on myös dynaaminen ja mekaa-
ninen järjestelmä, jolla on panos ja 
tuotos, työtapahtuma, palaute ja jär-
jestelmän rajat. koska sen on ihmisten 
järjestelmä, sen toiminnalle on omi-
naista jäsenten vuorovaikutus. Sen jä-
senten ovat tietoisia toisistaan ja heillä 
on kokemus itsestään ryhmän jäsene-
nä. Ryhmä on myös jäsentensä tarpei-
ta tyydyttävä järjestelmä.

Ryhmä, johtaminen ja johtajuus

Inhimilliseen, ja myös eläimelliseen, 
ryhmätoimintaan kuuluu se, että 
ryhmässä tarvitaan aina johtajuutta. 
johtajuus on joko virallista tai epä-
virallista, jolla helpotetaan ryhmän 
vuorovaikutusta ja johdatetaan ryh-
mä sille annetun tehtävän suoritta-
miseen.

Virallisen johtajan tärkein tehtä-
vä on muistuttaa ryhmää sen olemas-
saolon tarkoituksesta, työtehtävästä. 
johtajaton ryhmä voi olla täysin kyke-
nemätön suorittamaan tehtäväänsä. 
jos ryhmältä puuttuu johtaja, johtami-
sen ongelmasta tulee ryhmän pääon-
gelma, ja tehtävän suoritus kärsii. 

keskeisin henkilö organisaatiossa 
onkin tavallisesti se, jolla on korkein 
status: virallinen johtaja, esimies. ai-
kaisemmin uskottiin, että johtajuus 
perustui etupäässä tiettyihin luontai-
siin ominaisuuksiin. Viimeaikainen 
tutkimus kuitenkin osoittaa, että joh-
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taminen on enemmänkin seurausta 
sosiaalisista suhteista. 

kuka tahansa ryhmän jäsen voikin 
koska hyvänsä omaksua epävirallisen 
johtajan roolin. Ryhmä kuitenkin rat-
kaisee käyttäytymisellään, saako hän 
pitää sen. Voidaan puhua tehtäväjoh-
tajasta ja yhdessäolojohtajasta; sa-
man henkilön on vaikea toimia molem-
missa rooleissa.

Ryhmässä voi esiintyä monenlaista 
johtajuutta. Se voi olla virallista ja siten 
tiettyyn hierarkkiseen asteikkoon tai 
portaikkoon perustuvaa. Se voi myös 
olla epävirallista, yksilön ottamaa ja 
ryhmän sallimaa johtajuutta. kaiken 
johtajuuden ei myöskään tarvitse hen-
kilöityä samaan ihmiseen. johtajuus 
voi myös olla jollain epämääräisellä 
tai määritellyllä tavalla jaettua. Se voi 
myös olla joko virallisesti järjestettynä 
tai ryhmän keskenään sopimana jäse-
neltä toiselle kiertävää. 

johtajuus voi perustua moniin seik-
koihin. kyseessä voi olla puhdas viral-
lisen organisaation asema-arvovalta. 
Parhaimmillaan sitä tai epävirallista 
johtajuutta vahvistaa asiantuntija-ar-
vovalta, joka perustuu henkilön muita 
parempaan ammattitaitoon ja osaami-
seen. 

johtaja voi myös rakentaa ase-
maansa toiminnallaan ja käyttäytymi-
sellään. johtajan aikaisemmilla ja ryh-
män kanssa yhdessä aikaansaamilla 
tuloksilla on myös merkitystä. Ryhmä 
hyväksyy mielellään johtajan, jonka 
johdolla se menestyy. Paljolti on kyse 
mielikuvista. Ryhmän jäsenet näkevät 
tai kokevat johtajassaan tiettyjä hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia, he ”sijoit-
tavat” niitä häneen. Niin hänestä tu-
lee sellainen, millaisena johdettavat 
hänet näkevät.

Millä keinoilla ja edellytyksillä joh-
taja voi johtaa ryhmäänsä? W.R.Bion 

”mittaa” johtajuuden toimivuutta 
ryhmässä sillä, miten johtaja  ylläpi-
tää kuria ryhmässä. Hänen mukaansa 
siinä auttaa vihollinen, joka edustaa 
yhteistä vaaraa ja samalla yhteis-
tä tavoitetta. Lisäksi tarvitaan koke-
nut johtaja, joka samanaikaisesti tun-
tee omat heikkoutensa ja kunnioittaa 
alaistensa integriteettiä. Hän ei pel-
kää alaistensa tunteita eikä niiden il-
mauksia. Hän tietää, mitä on olla vas-
tuullisessa asemassa hetkellä, jolla 
vastuu voi merkitä elämää tai kuole-
maa

Bionin johtaja tietää, mitä on auk-
toriteetin käyttäminen olosuhteissa, 
joissa hänen alaisensa eivät pysty 
hyväksymään yhtään enempää auk-
toriteettia kuin juuri sen, minkä hän 
heidän mielestään kykenee ylläpi-
tämään. johtaja tietää, mitä on elää 
intiimin tunneperäisessä suhtees-
sa toisiin ihmisiin. Hän ei pidä alai-
siaan pelkkinä välikappaleina vaan 
itseään kunnioittavina, sosiaaliseen 
ympäristöönsä sopeutuvina yksilöi-
nä, jotka ovat valmiit kantamaan yh-
teisönsä heille asettaman vastuun 
kaikissa olosuhteissa. johtaja kyke-
nee hoitamaan tehtävänsä ilman sy-
viä syyllisyydentuntoja, jotka tekisi-
vät tehokkaasti tyhjiksi kaikki hänen 
mahdolliset toimensa

erilaisia ryhmiä 

Ryhmiä voidaan tarkastella hyvinkin 
erilaisilla viitekehyksillä. Siten voi-
daan löytää hyvinkin erilaisia ryhmiä. 
Yksi viitekehys tai jakoperuste on Sö-
rensenin mukaan jako ensisijaisiin eli 
primaariryhmiin ja toissijaisiin eli se-
kundaariryhmiin.

Primaariryhmät ovat ryhmiä, joiden 
tunnusmerkkejä ovat kanssakäymisen 
läheisyys ja ryhmän jäsenten kiinteä 
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yhteistyö. Tällaisia ovat esimerkiksi 
esim. perheryhmät. Sekundaariryhmät 
ovat usein suurehkoja ryhmiä, joiden 
jäsenyys perustuu yhteisiin harrastuk-
siin. Primaariryhmille ominainen lähei-
syys ja yhteistyö puuttuvat niistä. Esi-
merkiksi urheiluseurat ovat tyypillisiä 
sekundaariryhmiä

Ryhmät voidaan jakaa myös viralli-
siin ja epävirallisiin. Viralliset ryhmät 
ovat yleensä jonkin suuremman or-
ganisaatiokokonaisuuden osia. Niis-
sä kiinteät säännöt ja määräykset 
yleensä säätelevät yksilön käyttäy-
tymistä. Esimerkiksi erilaiset työryh-
mät ovat virallisia ryhmiä. Virallisen 
ryhmän kiinteys ei välttämättä ole ko-
vin hyvä. Siitä ja monista muistakaan 
syistä johtuen sen tehokkuus ei vält-
tämättä ole kovin suuri. Sen jäsen-
ten väliset vuorovaikutussuhteet ei-
vät aina ole hyvät, ja siellä vallitsevat 
asenteet voivat olla joko negatiivisia 
tai positiivisia.

Epäviralliset ryhmät taas synty-
vät usein spontaanisti ja perustuvat 
jäsenten keskinäiseen kiintymykseen 
ja yhteisiin harrastuksiin. Esimerkke-
jä ovat erilaiset ystävysryhmät. Epä-
virallisen ryhmän kiinteys saattaa olla 
hyvä. Se voi myös olla hyvin tehokas. 
Sen vuorovaikutussuhteet ovat moni-
puoliset, ja siellä vallitsevat asenteet 
ovat yleensä luonteeltaan positiivisia. 
On myös sisä- ja ulkoryhmiä. Sisäryh-
missä jäsenet samastuvat toisiinsa ja 
tuntevat olevansa erilaisia kuin oman 
ryhmän ulkopuolelle jäävät. Esimerk-
kinä voi mainita erilaiset kansalliset 
vähemmistöt. Ulkoryhmät, ”ne muut”, 
ovat ulkopuolisia suhteessa sisäryh-
mään. Voidaan myös puhua viiteryh-
mistä, joissa jäsenyys perustuu yksi-
löiden omiin valintoihin. Ne määräävät 
käyttäytymistä ja ihanteet ja normit 
otetaan niistä.

Ryhmäajattelu 

Eräs ryhmätyöskentelyn ja ryhmän 
sudenkuoppia on ns. ryhmäajattelu, 
Groupthink, joka on yritetty kääntää 
Suomeksi myös samalla ”ryhmelöity-
minen”. kyseessä on ajattelutapa, jon-
ka ihmiset omaksuvat kuuluessaan 
kiinteään ryhmään. 

Se uhkaa ryhmää, jonka jäsenillä on 
niin voimakas pyrkimys yksimielisyy-
teen, että heidän motivaationsa realis-
tisten vaihtoehtojen harkintaan jää toi-
seksi. Yhdenmukaistava ryhmäpaine 
johtaa tehokkuuden, realiteettitesta-
uksen ja moraalisen ajattelun heikke-
nemiseen. Ryhmäajattelun vallitessa 
kehittyy ryhmänormeja, jotka tukevat 
moraalia kriittisen ajattelun kustan-
nuksella.

Monissa autonomisissa ryhmissä, 
joista näkyy ulospäin myönteinen ryh-
män kiinteys ja vahva ryhmähenki, on 
kuitenkin päätöksenteko puutteellis-
ta. Ryhmäajattelun ensimmäiset mer-
kit, jotka ennakoivat huonoa päätök-
sentekoa, ovat ryhmän suuri kiinteys 
ja vahva yhdenmukaisuus.

Ryhmäajattelu on ymmärrettävis-
sä erilaisuuden poishioutumisena, jol-
loin ongelmaratkaisussa ei voida enää 
käyttää hyväksi ryhmässä olevaa eri-
laisuutta. Tila muistuttaa Bionin ku-
vaamaa riippuvan ryhmän tilannet-
ta, jolloin toiminnan eräänä motiivina 
on ristiriitojen välttäminen äärimmäi-
syyteen asti turvallisuuden ja jatku-
vuuden tunteen luomiseksi. Ryhmän 
jäsenet luopuvat silloin omasta iden-
titeetistään ja eräällä tavalla sulautu-
vat ryhmän yhteisyyden ja eheyden 
tunteeseen. Ryhmäidentiteetti korvaa 
näin yksilöidentiteetin: kaikki ovat sa-
manlaisia.

Ryhmäajattelun keskeinen tunnus-
merkki on ”haavoittumattomuuden il-
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luusio”. Ryhmän jäsenet ovat erittäin 
optimistisia ja taipuvaisia ottamaan 
suuria riskejä, koska he kuvittelevat, 
ettei heille voi tapahtua mitään pahaa.

Ryhmän jäsenet syyllistyvät ns. 
”kollektiiviseen rationalisaatioon” ko-
ettaessaan yhdessä perustella omia 
päätöksiään järkisyin. He suhtautuvat 
myös varauksella päätöksiinsä koh-
distuvaan kielteiseen palautteeseen. 
Ryhmän jäsenillä on vahva ja epäilyk-
setön usko ryhmänsä moraaliin, illuu-
sio moraalista. kuvaan kuuluu, että 
ryhmän jäsenillä on yhteinen stereo-
tyyppinen näkemys vastustavista ryh-
mistä, etenkin niiden johtajista.

Niihin ryhmän jäseniin, jotka esit-
tävät epäilyjä ja kysymyksiä ryhmän 
käsitysten oikeellisuudesta, kohdiste-
taan suoraa painostusta. Yksittäiset 
ryhmän jäsenet välttävät epäilyksien 
tai ryhmän kannasta poikkeavien nä-
kemyksien esittämistä, harjoittavat it-
sesensuuria.

Ryhmässä vallitsee yksimielisyy-
den illuusio. Siellä uskotaan, että kaik-
ki ovat samaa mieltä; hiljaisuuskin 
tulkitaan myöntymykseksi. Ryhmäs-
sä toimivat myös itseasetetut ”ajatuk-
senvartijat”. Ryhmän jäsenet ottavat 
tehtäväkseen seuloa ulkopuolelta tu-
levaa ryhmänvastaista informaatiota 
niin, ettei ryhmäsopu rikkoudu.

Miten välttää ryhmäajattelu? kaik-
ki alkaa tässäkin yhteydessä johta-
jasta. johtajan tulee olla puolueeton 
eikä hän saa tuoda voimakkaasti esil-
le omia odotuksiaan tai suosituksiaan 
antaessaan ryhmälle tehtäviä.

johtajan on tuettava kaikkien jä-
senten kriittistä otetta ja oltava myös 
itse valmis kohtaamaan kritiikkiä. Yh-
den tai useamman ryhmän jäsenen on 
toimittava roolissa, jossa heidän on 
asetettava kyseenalaiseksi enemmis-
tön kanta. 

Ryhmän on hyvä jakautua aika ajoin 
kahtia valmistelemaan asiaa ja ko-
koonnuttava sen jälkeen taas yhteen 
hiomaan erojaan. kilpailutilanteessa 
toisen organisaation tai jonkin ulko-
puolisen ryhmän kanssa on käytettä-
vä runsaasti aikaa kilpailijoiden aiko-
musten tarkasteluun.

Ensimmäisen alustavan yhteispää-
töksen jälkeen on hyvä pitää uusi ko-
kous, jossa kutakin jäsentä pyydetään 
pohtimaan uudelleen koko asiaa sekä 
esittämään kaikki mahdolliset epäilyt 
ennen lopullista päätöstä. Organisaa-
tion käyttämä asiantuntija, joka ei kuu-
lu ryhmään, voidaan kutsua kuhunkin 
kokoukseen tehtävänään asettaa ryh-
män kanta kyseenalaiseksi.

kunkin ryhmään kuuluvan on kes-
kusteltava päätettävästä asiasta jon-
kun oman osastonsa ”uskotun mie-
hen” kanssa ja tuotava sitten hänen 
reaktionsa esiin kokouksessa. Organi-
saatio voi myös asettaa useita riippu-
mattomia suunnittelu- ja arviointiryh-
miä pohtimaan samaa asiaa.

miksi yksilö tarvitsee ryhmää?

Yksilöillä on lukuisia syitä hakeutua 
ryhmiin. Ryhmä voi toimia ulospääsy-
tienä liittymisen tarpeille, joita mm. 
ovat ystävyys, tuki, rakkaus jne. Ryh-
mä voi myös toimia keinona kehittää, 
lisätä ja vahvistaa identiteettiä sekä 
ylläpitää omanarvontunnetta; ryhmäs-
sä saa vastauksen kysymykseen: kuka 
minä olen?

Ryhmä voi lisäksi toimia keinona 
vakiinnuttaa ja testata todellisuutta, 
kun yksilö pääsee vertaamaan käsi-
tyksiään ja mielipiteitään toisten mie-
lipiteisiin. Se voi toimia keinona lisätä 
turvallisuutta ja vallan tunnetta sil-
loin, kun vastassa on yhteinen ja voi-
makas vihollinen tai uhka. Ryhmä voi 
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olla keino saada jokin jäsenen tai joi-
denkin jäsenten kannalta tärkeä työ 
tehdyksi.

Ryhmän kontrolli

jokainen ryhmä kontrolloi jäseniään 
eri tavoin. kontrollin aste ja muodot 
riippuvat paitsi ryhmästä myös tilan-
teista. jokaisella ryhmällä on kuitenkin 
omat kirjoitetut tai kirjoittamattomat 
sääntönsä ja norminsa, joita jäsen-
ten edellytetään noudattavan. Ryh-
mä määrää kunkin jäsenen käyttäyty-
misen rajat. Sääntöjen noudattamista 
säädellään palkkioiden ja rangaistus-
ten avulla ja jäsentä painostetaan, jos 
hän poikkeaa esimerkiksi ryhmän ta-
voitteista.

kaikki eivät kuitenkaan ole tasaver-
taisia kontrollin suhteen. Henkilöt joil-
la on korkea asema ryhmässä, voivat 
rikkoa normeja ilman sanktioita use-
ammin kuin muut ryhmän jäsenet. Pai-
nostuksen tai vaaran uhatessa ryhmän 
yhteenkuuluvuus voimistuu. Samal-
la ryhmänormit tiukentuvat, ja ryhmä 
sallii vähemmän rikkomuksia kirjoitet-
tuja ja kirjoittamattomia sääntöjään 
vastaan.

Ryhmän jäsenet pyrkivät ilmaisuil-
laan vaikuttamaan toisiin jäseniin, saa-
maan hyväksymisen tai suosiota sekä 
saamaan toiset noudattamaan tiettyjä 
normeja. Siitä, millä tavalla kussakin 
ryhmässä nämä eri pyrkimykset ovat 
toteutuneet, riippuvat ryhmän valta-
suhteet eli ryhmän valtarakenne, tun-
nesuhteet eli ryhmän tunnerakenne ja 
valvontasuhteet eli ryhmän normira-
kenne.

tehokas ryhmä 

Pienryhmän tehokkuuden ratkaisee 
se, ymmärtävätkö ryhmän jäsenet, 

miksi ryhmä on olemassa ja mitä se 
tekee ja miksi. jäsenten on tunnetta-
va ja hyväksyttävä ryhmän tavoitteet. 
Se ei kuitenkaan riitä. Työtehtävän ja 
tavoitteiden on myös aidosti ohjattava 
ryhmän toimintaa. 

Mikään ryhmä ei voi toimia irralli-
sena ja riippumattomana ympäristös-
tään. Sen tulee myös kyetä kohtaa-
maan ympäristön muuttuvat haasteet 
ja oppimaan jatkuvasti uutta.  

jokainen ryhmä on riippuvainen 
käytettävissään olevista erilaisista voi-
mavaroista. Sen on osattava käyttää 
voimavarojaan tehokkaasti, tuottavas-
ti ja taloudellisesti. Tähän liittyy myös 
ryhmän sisäisten toimintojen organi-
soiminen ja kysymykset johtajuudesta, 
päätöksenteosta ja viestinnästä.

jotta ryhmä voisi olla tehokas työ-
ryhmä, sen kokonaistuloksen on olta-
va suurempi kuin osien summa. jotta 
tämä onnistuisi, ryhmä on oltava jä-
sentensä resurssi. Toisaalta ryhmä on 
asetettava yksilön edelle.

Työryhmä on Porenteen ja Salmio-
miehen mukaan eri asia kuin ryhmä-
työtä tekevä ihmisryhmä. Ihmisryh-
mästä tulee työryhmä vasta, kun sen 
jäsenten keskinäinen vuorovaikutus 
alkaa, kun jäsenet sitoutuvat yhtei-
seen päämäärään ja hyväksyvät kaik-
kia sitovat pelisäännöt. On tärkeätä, 
että jäsenten roolien erilaisuus hyväk-
sytään. Ryhmälle on myös alettava ke-
hittää omaa identiteettiä.

Toimivassa työryhmässä itsenäi-
set, hyvän ammatti-identiteetin omaa-
vat yksilöt kykenevät yhteistyöhön, 
jota ohjaa työtavoite. Siellä yksilölliset 
tarvetyydytykset ovat taka-alalla ja jä-
senet kontrolloivat niitä itse. Ryhmä 
ei ole staattinen, vaan sen työtapojen 
muutokset ovat ”rutiininomaisia” eli 
siellä kyetään luopumaan, joustamaan 
ja ottamaan vastaan uutta. 
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Ryhmä kykenee myös joustavaan 
yhteistoimintaan ympäristön kanssa 
ilman oman erityisluonteensa koros-
tamista. Sen rajat ulkomaailmaan on 
olemassa mutta ovat joustavat. Ryh-
mässä on läsnä johtajuus, mutta se ei 
normaalitilanteissa korostu vaan on pi-
kemminkin taustalla oleva reaaliaikai-
nen valmius etenkin kriisien varalle.

Työryhmätyöskentelyn edellytyk-
senä siis on, että yhteisön jäsenet 
työskentelevät ryhmän perustehtä-
vän suuntaisesti. Perustehtävä kertoo, 
mitä varten ryhmä on kokoontunut ja 
mikä tekee sen yhdessäolon oikeute-
tuksi.

Työryhmätyöskentelylle ovat omi-
naista tavoitetietoisuus, hyvä koske-
tus realiteetteihin, ryhmän valmius 
jatkuviin työtavoitteiden edellyttämiin 
muutoksiin työssä ja jokaisen keskitty-
minen omien tehtäviensä hoitamiseen 
vastakohtana sille, että kaikki mureh-
tisivat kaiken aikaa kaikkea.

Työryhmätyöskentelyn tukijalkoja 
ja luonnollisia suojia ryhmän taantu-
mista vastaan ovat selkeät tavoitteet, 
selkeä ja yksinkertainen ryhmäraken-
ne eli tietoiseen työnjakoon perustu-
va yhteistyö ja avoin vuorovaikutus 
ulkomaailman realiteettien kanssa. 
W.R.Bion kutsuu työryhmää ”kehitty-
neeksi ryhmäksi”. 

Työryhmä siis edustaa ryhmän kor-
keata kehitysastetta. Hän toistaa sen 
jo edellä todetun periaatteen, että työ-
ryhmä on olemassa erityistä tehtävää 
varten, ja se on omaksunut tietyt toi-
mintaohjeet. Tavallisesti sillä on myös 
jonkinlainen ”hallintokoneisto”, jota 
hoitavien jäsenten tehtävistä muu 
ryhmä on selvillä. Ryhmän jäsenten 
yhteistyökyky on hyvä ja sen psykolo-
ginen rakenne on erittäin vahva. Työ-
ryhmä on niin elinvoimainen, ettei se 
tukahdu perusolettamusryhmille omi-

naisiin tunnetiloihin, ja ryhmä ponnis-
telee alusta lähtien kovasti pitääkseen 
yllä kehittynyttä rakennetta.

Työryhmässä ovat etusijalla idea 
”kehittymisestä” pikemminkin kuin 
olemassa olevasta ”vaistonvaraisesta 
täydellisestä varustuksesta” ja käsitys 
rationaalisen lähestymistavan arvos-
ta. kehittymisen idean välttämättömä-
nä seurauksena työryhmä hyväksyy 
myös kokemuksen kautta tapahtuvan 
oppimisen. 

Ryhmähenki

Hyvä ryhmähenki on eräs ryhmän pit-
käjänteisen, tuloksellisen toiminnan 
edellytyksistä. Se voi syntyä yhteises-
tä tavoitteesta, olipa se sitten viholli-
sen lyöminen, ihanteen puolustaminen 
ja vaaliminen tai luova aikaansaannos 
sosiaalisten suhteiden tai aineellisen 
hyvinvoinnin alueella.

Ryhmähenkeen vaikuttaa myös 
ryhmän jäsenten yhteinen käsitys ryh-
män ”rajoista” ja heidän asemastaan 
ja toiminnastaan suhteessa suurem-
piin yksiköihin ja ryhmiin. Hyvään ryh-
mähenkeen kuuluu myös kyky sulaut-
taa ryhmään uusia jäseniä ja menettää 
jäseniä pelkäämättä ryhmän yksilölli-
syyden menetystä. Ryhmän luonteen 
tulee olla joustava. Sitä edesauttaa 
myös jäykkärajaisten sisäisten alaryh-
mien puuttuminen. Mikään alaryhmä 
ei saa pyöriä jonkun sen jäsenen tai 
itsensä ympärillä, se ei saa kohdella 
pääryhmän muita jäseniä ikään kuin 
he eivät kuuluisi pääryhmän rajojen 
sisäpuolelle ja alaryhmän merkityksen 
pääryhmän toiminnalle tulee olla ylei-
sesti tunnustettu.

kutakin yksilöä tulee arvostaa hä-
nen ryhmälle antamansa panoksen pe-
rusteella. Yksilöillä tulee olla rajoitta-
maton liikkumavapaus ryhmän sisällä; 
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sitä saavat rajoittaa vain ryhmän laati-
mat ja valvomat, yleisesti hyväksytyt 
ehdot. Ryhmällä tulee myös olla kyky 
kohdata ryhmän sisällä esiintyvä tyy-
tymättömyys ja käsitellä sitä.

Ryhmän ”oikea” koko on myös tär-
keä ryhmähenkeen vaikuttava tekijä. 
Minimikoko on kolme henkilöä, sillä 
kahden jäsenen suhde on henkilökoh-
tainen. kolmen tai useamman jäsenen 
ryhmässä suhteet ovat erilaatuiset, 
niistä tulee yksilöidenvälisiä, interper-
soonallisia.

johtajuuden ja johtajan keskeinen 
tehtävä on luoda ja ylläpitää ryhmä-
henkeä. Se onnistuu antamalla myön-
teistä palautetta ryhmälle ja sen jäse-
nille. Tarvitaan myös tervettä kilpailua 
muiden ryhmien kanssa. Onnistumi-
sista syntyy ryhmälle mahdollisuus 
olla ylpeä itsestään. On hyvä ottaa 
käyttöön ryhmää korostavia symbole-
ja ja pitää esillä symbolisia tarinoita 
ryhmän onnistumisista ja onnistujista. 
johtajan tulee myös pitää ryhmänsä 
puolta aina ja johdonmukaisesti.

tiimi, tehokas työryhmä

Tiimit, tiimiyttäminen ja tiimiorgani-
saatio ovat viime vuosien muoti-ilmi-
öitä. kaiken taustalla on se, että töitä 
tehdään nykyaikaisissa organisaati-
oissa hyvin paljon mitä erilaisimmis-
sa ryhmissä. Näiden ryhmien ja niiden 
työskentelyn kehittäminen nähdään 
keskeisenä mahdollisuutena, kun or-
ganisaatioiden tehokkuutta ja tulok-
sellisuutta halutaan parantaa. Taus-
talla on myös pyrkimys hyvään ja 
toimivaan ihmisten työyhteisöön, jos-
sa henkilöstö voisi toimia hyvin moti-
voituneena.

Lähtökohtana ovat siis mitä erilai-
simmat työryhmät. kyseessä voi olla 
tiettyä tehtävää varten perustettu ti-

lapäinen ryhmä, projektiryhmä tai sa-
maa vuoroa tekevä ryhmä vuorotyös-
sä, tiettyä tehtävää jatkuvasti hoitava 
ryhmä, samaa työtä tekevien ammatti-
ryhmä, palveluja tuottava ”pooli”, ke-
hitysryhmä tai pysyvä johtoryhmä.

koska viime aikojen tiimikeskus-
telussa on esiintynyt paljon käsitese-
kavuutta, on tarpeen määritellä, mitä 
sanalla tiimi oikeastaan tarkoitetaan. 
Suomen kieleen juurtuneen käsitteen 
tiimi alkusana on Englannin kielen 
”Team” , joka englantilaisen sanakir-
jan mukaan merkitsee seuraavaa:

”Two or more oxen, horses etc pul-
ling a cart, plough etc together”

”Number of persons playing toget-
her and forming one side in some ga-
mes, eg football, cricket, hockey, and 
in some sports, eg relay races; group 
of people working together”

”Teamwork; combined effort, orga-
nized co-operation”

”Team spirit; spirit in which each 
member of a team thinks of success 
etc”

Tiimi on organisoitu ryhmä, jolla on 
selvät tavoitteet saavutettavanaan. 
On tärkeätä, että kaikki tiimin jäsenet 
myös ymmärtävät nämä tavoitteet, hy-
väksyvät ne ja haluavat saavuttaa ne. 
jos tiimi ei ole organisoitunut eikä sil-
lä ole tavoitetta, kysymys on vain ih-
misryhmästä tai joukosta, mutta ei tii-
mistä. 

Tiimiin kuuluu myös määritelty jäse-
nyys. Tiimin jäsenet tietävät muodos-
tavansa tiimin ja kuuluvansa siihen. 
He ovat sitoutuneet työskentelemään 
tiiminä, ovat ”tiimitietoisia” eli pitävät 
itseään tiiminä ja kokevat kollektiivis-
ta yhteisyyttä.

Tiimin jäsenet ovat keskinäisessä 
riippuvuussuhteessa. He tietävät, että 
heidän on autettava muita ja toimitta-
va yhdessä voidakseen menestyä tii-
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minä. He ovat myös Vuorovaikutus-
suhteessa eli tekevät työtä yhdessä, 
puhuvat toisilleen, jakavat tunteensa, 
vaikuttavat ja reagoivat toisiinsa.

Tiimin jäsenet tietävät, että heillä 
on yhteinen tarkoitus ja tavoitteita ja 
he hyväksyvät sen. Heidän suorituk-
sensa on yhteissuoritus, tiimisuoritus. 
Tiimi toimii yhtenäisesti, yhtenä orga-
nismina. Silti tiimiin on tärkeätä hy-
väksyä erilaisia ihmisiä ja vaihtelevia 
rooleja. Tiimissä voi esimerkiksi olla 
tekijöitä, ajattelijoita ja huolehtijoita.

Tiimejä on monenlaisia: laatutiime-
jä, ongelmanratkaisutiimejä, koordi-
nointitiimejä ja konfliktien käsittelyyn 
erikoistuneita tiimejä. Tiimi ei synny 
itsestään. Ihmiset eivät hitsaudu auto-
maattisesti tiimiksi. He tuovat tiimiin 
mukanaan tunteensa, kokemuksensa, 
nokkimisjärjestyksensä, pettymyksen-
sä ja kriisinsä.  

Tiimeillä on vaihteleva määrä itse-
näistä päätösvaltaa ja toiminnallista 
vapautta. Tiimissä tarvitaan kuiten-
kin johtajuutta ja johtajaa. johtajuus 
on läsnä. kyseessä voi olla yhdistelmä 
virallista, epävirallista ja jaettua joh-
tajuutta. johtajuuden profiili voi olla 
hyvinkin matala, ja päätökset perus-
tuvatkin yleensä normaalioloissa kon-
sensukseen. kriisissä johtaja kuiten-
kin ottaa ohjat käsiinsä, sillä ongelmat 
eivät hoidu itsellänsä. Itseohjautuvuus 
on hyvä tavoite, mutta vaikeissa olo-
suhteissa se ei toimi. Varsinkin aluksi, 
kun kysymys on kokemattomista ihmi-
sistä, tiimin johtajalla on erittäin tär-
keä rooli onnistumisessa. Tiimin johta-
jalla on oltava ainakin kykyjä ja taitoja 
ratkoa tiimin sisäisiä ongelmia ja ris-
tiriitoja.

katzenbach ja Smith, jotka ovat kir-
joittaneet meillä ehkä eniten myydyn 
tiimikirjan määrittelevät tiimin seuraa-
vasti:

”Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla 
on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka 
ovat sitoutuneet yhteiseen päämää-
rään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja 
yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitä-
vät itseään yhteisvastuussa suorituk-
sistaan.”

Tiimi on siis ennen muuta työryh-
mä. Se ei ole organisaatioratkaisu, ei 
siis myöskään johtajuusratkaisu, vaik-
ka jotkut sen sellaisena haluavat-
kin nähdä. kyseessä on pikemminkin 
työskentelytapaa ja ilmapiiriä kuvaa-
va sana. On myös selvää, että tiimi voi 
olla hyvä tai huono. Hyvä tiimi on yh-
dessä enemmän!

tiimin mahdolliset hyödyt

Miksi tiimeistä sitten puhutaan niin 
paljon ja miksi niihin ladataan niin suu-
ria odotuksia? Tiiminomaisella työs-
kentelyllä on katzenbachin ja Smithin 
mukaan mahdollista saavuttaa merkit-
täviä hyötyjä. Niitä voivat olla toimin-
nan, tuloksellisuus, tehokkuus, tuot-
tavuus, taloudellisuus, korkea laatu ja 
asiakassuuntautuneisuus.

Tiimille ovat myös tunnusomaista 
jäsenten sitoutuminen tulokselliseen 
toimintaan, yhteisöön ja ryhmään. jä-
senten työtyytyväisyys ja motivaatio 
voivat olla joko syy- tai seuraussuh-
teessa edellä oleviin. Parantunut vies-
tintä ja vuorovaikutus ja yhteinen ja 
yhteisöllinen oppiminen voivat myös 
olla seurausta hyvin toimivista tiimeis-
tä.

Tiimissä syntyy herkästi erilaisten 
ihmisten tuottamaa synergiaa heidän 
monitaitoisuutensa ja vuorovaikutuk-
sensa ansiosta. Tiimeissä taidot yh-
distyvät. kyseessä voi olla tekninen, 
taloudellinen tai toiminnallinen asian-
tuntemus. kaikilla jäsenillä ei voi olla 
kaikkea mutta jokaisella on jotakin.

RYhmÄ, Johtaminen Ja JohtaJuus



�0�

Johtaminen Ja JohtaJuus

Ongelmanratkaisu- ja päätöksente-
kotaitoja saattaa tiimeistä myös löy-
tyä. Yhdessä opitaan ongelmien ja 
mahdollisuuksien tunnistaminen ja 
tunnustaminen sekä vaihtoehtojen ar-
vioiminen, tarpeellisten kompromissi-
en tekeminen ja päätökset etenemis-
tavasta.

Vuorovaikutustaidot ovat keskei-
nen tiimeissä tarvittava mutta samalla 
siellä kehittyvä osaamisalue. Yhteis-
ymmärrystä ja yhteistä päämäärää ei 
synny ilman tehokasta kommunikoin-
tia ja rakentavia ristiriitoja. Tämä edel-
lyttää vuorovaikutustaitoja, joita ovat 
kyky ottaa riskejä kanssakäymises-
sä toisten kanssa, kyky antaa ja ottaa 
vastaan rakentavaa kritiikkiä, objek-
tiivisuus, aktiivinen kuuntelu, häti-
köidyn syyttelyn välttäminen, toisten 
tukeminen ja tuen vastaanottaminen 
sekä toisten pyyteiden ja saavutusten 
tunnistaminen ja niiden oikeutuksen 
tunnustaminen.

tehokas tiimi

Millainen sitten on tehokas tiimi? jä-
senten kesken vallitsee yhteisymmär-
rys tiimin tavoitteista ja jäsenten roo-
leista tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Siellä vallitsee tietojen, taitojen, koke-
musten, roolien ja pyrkimysten tasa-
paino. jäsenet uskaltavat tuoda julki 
mielipiteensä. Työtä koskevat puheet 
eivät poikkea toisistaan työssä ja työn 
ulkopuolella. Erehdyksistä puhutaan 
avoimesti ja niistä opitaan. Vaikeita ti-
lanteita ei vältetä, vaan niitä pidetään 
pikemminkin arvokkaina haasteina.

Tervettä kilpailua ja vastakkaisia 
käsityksiä ja ideoita käytetään raken-

tavasti. jäsenet ovat ylpeitä tiimin me-
nestymisestä. Tiimi pyrkii poistamaan 
epäterveen kilpailun ja tuhoisat risti-
riidat. Tiimi pitää yllä hyviä suhteita 
muihin tiimeihin ja osastoihin. Tiimis-
sä arvostetaan ja kunnioitetaan mui-
den ryhmien työtä. jäsenten keskinäi-
siä suhteita leimaa tuki ja luottamus. 
jäsenet auttavat toisiaan parhaan ky-
kynsä mukaan. Tiimissä arvostetaan 
henkilökohtaista kehittymistä ja sille 
etsitään kaiken aikaa uusia mahdolli-
suuksia.

Tiimin kokoukset ovat tuotteliaita 
ja innostavia. kaikki tuntevat osallis-
tuvansa päätöksiin. kokouksissa syn-
nytetään luovasti uusia ideoita, jotka 
auttavat tiimiä kehittymään. Tiimi tar-
kistaa säännöllisesti työtään. jäsenet 
käyvät läpi ja kyseenalaistavat sen, 
minne pyritään, miksi sinne pyritään 
ja onko valittu tie oikea. Tiimi toivot-
taa ulkopuolisen avun tervetulleeksi ja 
käyttää sitä hyväkseen aina, kun sil-
lä on rakentava osuus tiimin tehtävien 
ratkaisemiseksi.

Suhde tiimin vetäjän ja sen muiden 
jäsenten välillä on terve.  Vetäjä ja jä-
senet auttavat toisiaan selviytymään 
osuudestaan. jäsenet kokevat, että tii-
miä johdetaan asianmukaisella tavalla 
ja oikeaan suuntaan. Tieto kulkee te-
hokkaasti kaikkiin suuntiin, ylös, alas, 
sisään ja ulos.

kaikesta tästä seuraa, että työpaik-
ka on paikka, missä viihdytään.  Työstä 
nauttiminen auttaa eikä estä tuloksiin 
pääsemistä.  Ihmiset ovat tyytyväisiä 
työhönsä ja työstä tulee tekijä, joka on 
omiaan edistämään myös ihmisten yk-
silöllisten tarpeiden ja pyrkimyksien 
täyttymistä.
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5.1 Johtamisympäristö ja sen vaikutus johtamiseen

seisen virallisen ja epävirallisen orga-
nisaation erilaisia pienryhmiä, joihin 
johtaja ja johdettavat kuuluvat.

johtaja ihmisenä ja johtamisen am-
mattilaisena, johdettavat ihmisinä ja 
kyseisen organisaation ammattikun-
tien edustajina, johtajan ja johdetta-
vien keskinäinen vuorovaikutus sekä 
johtajan ja johdettavien keskinäinen 
tuntemus ja aikaisemmat kokemukset 
toisistaan sekä tästä seuraavat seikat 
kuten mielikuvat, tunteet, asenteet ja 
luottamus/epäluottamus ovat myös 
johtamisympäristöä määritteleviä te-
kijöitä. kaikilla näillä tekijöillä on oma 
vaikutuksensa. Siksi niiden tunnista-
minen on tärkeätä. Tekijöiden voima 
ja keskinäiset suhteet riippuvat kulloi-
sestakin tilanteesta.

5.2 Kriisit johtamisympäristönä

Erilaisista kriisin määritelmistä voi-
daan Nordbergin mukaan eritellä seu-
raavia kriisiksi kutsuttavalle ja miel-
lettävälle tilanteelle tunnusomaiset 
piirteitä. kriisi on tila, tilanne, tilanne-
muutos tai sen uhka. Se alkaa, jatkuu 
ja päättyy. kriisi on vakava asia kaikil-
le, joita se koskee. Se on uhka, joka voi 

kohdata sekä yksilöä että hyvinkin eri-
suuruisia ihmisjoukkoja

kriisi voi uhata yksilön ja yhteisön 
arvoja, päämääriä, olotilaa, henkeä, 
terveyttä, aineellisia omaisuutta, itse-
näisyyttä ja toimintavapautta. Se aihe-
uttaa ihmisille paineita, stressiä ja ah-
distusta.  

johtamisympäristöllä tarkoitetaan eri-
laisia johtamiseen, johtajiin, johdet-
taviin ja siten myös johtamistuloksiin 
vaikuttavia ympäristö- ja olosuhdete-
kijöitä, jotka riippuvat siitä, missä ja 
milloin johtamista harjoitetaan. Tällai-
sista tekijöistä keskeisimpiä ovat se ti-
lanne ja ”tapahtumaympäristö”, jossa 
johtaminen tapahtuu, kyseisen kansa-
kunnan, johdettavan joukon ja yksilöi-
den yhteinen menneisyys sekä historia 
ja kyseisen yhteiskunnan kulttuuri. 

johtamisympäristöä on se virallinen 
organisaatio, jonka puitteissa johtami-
nen tapahtuu ja sen organisaation joh-
tamiskulttuuri mutta samalla se epävi-
rallinen organisaatio, jota johtaminen 
koskettaa ja sen epävirallisen organi-
saation kulttuuri. Unohtaa ei sovi ky-
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kriisin luonteeseen kuuluu, että se 
voi yllättää tai sitten se voi olla ennus-
tettavissa. Sen voi aiheuttaa jokin äkil-
linen laukaiseva tekijä, mutta se voi  
myös kehittyä vähitellen. kriisi voi olla 
myös itse aiheutettu. kriisiin voidaan 
myös ajautua.

kriisi edellyttää ja/tai aiheuttaa 
yleensä vasta- ja seurannaisreaktioita. 
Reaktiot vaikuttavat kriisin kehittymi-
seen; rajoittavat, laajentavat tai lopet-
tavat. kriisi rajoittaa siihen reagointiin 
käytettävissä olevaa aikaa

kriisissä on vähintään kaksi osa-
puolta, joilla on intressiristiriitoja. kriisi 
kahden osapuolen välillä syntyy yleen-
sä toisen pyrkiessä muuttamaan jota-
kin olemassa olevaa tilannetta. krii-
si kahden osapuolen suhteissa lisää 
osapuolten välistä negatiivista vuo-
rovaikutusta, joka voi ajan kuluessa 
kärjistyä vihollisuuksien ja väkivaltai-
suuksien tasolle. kriisi on siis kaikes-
ta päätellen hyvin vaativa ja haasteel-
linen johtamisympäristö.

kriisin sisältö riippuu monesta te-
kijästä, sen kohteesta, tapahtumien 
luonteesta, tapahtumien merkitykses-
tä ja vaikutuksista, tarjolla olevan avun 
määrän ja nopeuden tarpeesta, tiedon 
ja tiedottamisen tarpeesta, ihmisten 
tavoitettavuudesta, reagoinnin voiman 
ja nopeuden tarpeesta, reagointikyvys-
tä jne. (Darling, Ollikainen, Nurmi).

kriisi synnyttää vaaran ja pelon 
tunteita  ja usein myös paniikkia ja 
shokkivaikutuksia. jokainen kriisi on 
ainutkertainen, joten reaktioidenkin 
tulee olla erilaisia. aikaisempien krii-
sien ratkaisut eivät todennäköisesti 
pure uusiin, vaikka kriisit näyttäisivät-
kin aikaisemman toistolta. 

Tärkein kriiseistä saatava hyöty on 
selviytymisen kokemus. jos kriisi ei 
”tapa”, se karaisee ja vahvistaa, niin 
yksilöä kuin yhteisöäkin.

kriiseissä puhuttu ja kirjoitettu kie-
li on hyvin tärkeä; sanoissa ja niiden 
käytössä piilee suuri voima. jatkuva, 
avoin ja rehellinen tiedottaminen on 
ehdoton edellytys kaikkien tarvittavi-
en voimien saamiseksi liikkeelle.

kriisi on käännekohta parempaan 
tai huonompaan, ”ratkaisun hetki”, 
ratkaiseva vaihe, epävakaa tila. Se voi 
rakentua neljästä toisistaan erottuvas-
ta vaiheesta: esivaiheesta, akuuttivai-
heesta, kroonisesta vaiheesta ja lau-
keamisvaiheesta. kriisissä johtajuus 
ratkaisee; ”yksi voi olla paljon”.

kriisin esivaihe voi olla hyvinkin 
huomaamaton tai vaikeasti havait-
tava. Selväänkään esivaiheeseen 
ei silti aina reagoida. Reagoimatto-
muus voi johtua esim. ”analyysihal-
vauksesta”, heikosta päätöksente-
kojärjestelmä ja -kulttuurista, siitä, 
että esivaihe on ”ulkoinen” eikä or-
ganisaation hallittavissa, ongelman 
kieltämisestä, mukavuudenhalusta, 
epärealistisesta toiveesta, että asia 
hoituu itsestään tai organisaatiossa 
vallitsevasta yleisestä uskosta kai-
ken jatkuvuuteen ja menestykseen 
”saavutettuna etuna”. Esivaihe on 
kuitenkin kriisin hallinnan kannalta 
suuri mahdollisuus, koska hoito on 
vielä helppoa ja hoitotulokset ovat 
yleensä hyvät.

Sanalla akuutti tarkoitetaan äkillis-
tä, nopeasti kehittyvää, voimakasta, 
ankaraa. akuuttivaihe on yleensä krii-
sin vaiheista ajallisesti lyhin. Sen an-
karuus saa sen kuitenkin tuntumaan 
pitkältä. Se on siinä mielessä kohta-
lokas vaihe, että paluuta ei enää ole. 
Menetettyjä tilaisuuksia ennaltaehkäi-
syyn ei enää saada takaisin. Vahinkoa 
on jo myös akuuttivaiheessa syntynyt. 
johdon tehtävänä on arvioida niiden 
suuruus ja tunnistettava vaaravyöhyk-
keellä olevat toiminnot. 
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kriisi etenee tästä eteenpäin lumi-
vyöryn lailla, sekä nopeasti että voi-
malla, ja vahinkojen lisääntyminen 
on nyt lähinnä kiinni johdosta. Tilan-
ne on saatava kiireesti hallintaan. En-
nalta tehdyistä varasuunnitelmista on 
selvästi hyötyä. kaikkien asianomais-
ten henkilöiden informointi ja sitoutta-
minen vastatoimiin on välttämätöntä. 
Suhteet kaikkiin tärkeisiin sidosryh-
miin kuten asiakkaisiin ja yhteistyö-
kumppaneihin on varmistettava. 

kriisit ovat yleensä aina strategisia. 
kriisin vaikutukset strategioihin tulee 
selvittää ja niihin tulee reagoida. Stra-
tegioiden ja päivittäisen toiminnan 
yhteys on aina tärkeä asia, mutta krii-
seissä se on varmistettava erityisen 
huolellisesti.

Sanalla krooninen tarkoitetaan pit-
källistä, jatkuvaa, kauan kestävää. 
kroonisessa vaiheessa joutuu orga-
nisaation, erityisesti sen henkilöstön 
kestokyky koetuksella. kyseessä on 

eräänlainen ”puhdistautumisvaihe”, 
joka voi sisältää analyysejä, selvityk-
siä ja selityksiä, tutkimuksia ja tilin-
tarkastuksia, julkisen vallan selvityk-
siä, syytöksiä, itsesyytöksiä, syyllisiä, 
syntipukkeja ja sankareita, johdon jär-
jestelyjä, organisointia, leikkauksia ja 
panostuksia sekä  tiedotusvälineiden 
kiinnostusta. Positiivista siinä on se, 
että toipuminen on alkanut.

johdon tavoitteena tulee koko krii-
sin ajan olla sen pikainen laukaisemi-
nen. Vaikka kriisi laukeaakin, uusi voi 
olla tulossa; tunnelissa näkyvä valo 
voikin olla juna, uuden kriisin esias-
te.

kriisejä ei yleensä kyetä taltutta-
maan ”tasaisella maaperällä”; jatku-
va turbulenssi on todennäköisempää. 
Ongelmana on usein se, että voi olla 
vaikea erottaa kriisin loppua ja uuden 
alkua. Laukeavan kriisin aaltomaiset 
jälkivaikutukset voivat laukaista uu-
den kriisin.

JohtamisYmPÄRistÖ, Johtaminen Ja JohtaJuus

5.3 ihmisen ”selviytymisstrategiat”

Ihmisen selviytymisen kannalta krii-
sit voidaan jakaa vaiheisiin, joita ovat 
shokki, ihmisen puolustusmenetelmi-
en käynnistyminen, realiteettien tie-
dostaminen, selviytymiskeinojen käyt-
töönottaminen sekä henkinen kasvu ja 
kypsyminen. 

Shokki suojelee kriisiin joutunutta 
ja valmistautumatonta ihmistä liian 
kovilta realiteeteilta. Se muun muassa 
lykkää tietoa ja tietoisuutta tapahtu-
neista menetyksistä. Shokkivaihe kes-
tää tunneista päiviin.

Puolustusmenetelmien käynnis-
tyminen merkitsee tapahtuneen tor-

juntaa ja kieltämistä sekä rationali-
sointia. Realiteettien tiedostaminen 
saattaa johtaa jonkinasteiseen dep-
ressioon, mutta sen seurauksena on 
asia, joka on kriisistä selviytymisen 
ehdoton edellytys: menetyksen hy-
väksyminen.

Selviytymiskeinojen käyttöönotta-
minen merkitsee uuteen suuntautu-
mista, korjaavien kokemusten hank-
kimista ja muunkinlaista menetysten 
korvaamista. Henkinen kasvu ja kyp-
syminen on jokaisen kriisin jälkeen 
tarjolla oleva mahdollisuus. 
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5.4 Kriisien ja katastrofien jälkihoito  

kriisien ja katastrofien jälkihoito ja eri-
tyisesti sen yksi muoto, debriefing eli 
jälkipuinti, on viime vuosina kehittynyt 
menettely, jonka kohteena ovat tapah-
tumasta selviytyneet. Sitä ennen voi-
daan käyttää ”purkamista” (Defusing) 
välittömästi tilanteen jälkeen ja joskus 
sen aikanakin. kyseessä on pienen jou-
kon kokoontuminen, purkukokous. Sen 
vetäjän ei tarvitse olla ammattilainen, 
vaikka jonkinlainen kokemus tai kou-
lutus voikin olla paikallaan. 

Debriefingissä eli jälkipuinnissa, joka 
tapahtuu ammattiauttajan johdolla, ta-
paus ikään kuin rekonstruoidaan mu-
kana olleiden kokemana. jokainen saa 
kertoa, missä oli ja mitä koki. kaikki ta-
pahtumaan liittyvät ja sitä seuranneet 
faktat, ajatukset, mielikuvat, vaikutel-
mat ja reaktiot käydään yksityiskohtai-
sesti läpi. jälkihoito on hyvin pitkälle 
verbaalista, perustuu sanojen käyttöön. 

kriisien ja katastrofien jälkihoidon 
tarkoituksen ja tavoitteet on kansain-
välisesti tunnustettu asiantuntija tri 
atle Dyregrov määritellyt seuraavasti:

• Tapahtuneen tehokas käsitte-
ly

• jälkiefektien ehkäiseminen
• Normaalin elpymisen nopeut-

taminen
• Ryhmän kiinteyden ja läheis-

ten tuen edistäminen 
• Ryhmähengen ja työmotivaa-

tion tukeminen
• Reaktioiden normalisointi
• Tunteiden ilmaisun sallimi-

nen ja edistäminen
• Tilanteen järkiperäisen hallin-

nan edistäminen
• Organisaation maineen säi-

lyttäminen 

Tällainen toiminta on perusteltua 
myös kaikissa organisaatioissa järki-
syillä. katastrofien seurantatutkimuk-
sissa on esimerkiksi voitu osoittaa 
kiistatta, että katastrofista selvinnei-
den ihmisten onnettomuuden jälkeiset 
sairaspäivien lukumäärät ovat olleet 
nelin-, viisinkertaiset verrattuina sa-
manlaista työtä tekeviin ihmisiin, jotka 
eivät olleet mukana onnettomuudes-
sa. kaikki viittaa siihen, että onnetto-
muuksissa mukana olleiden sairaspäi-
vät olisi voitu puolittaa, jos jälkihoitoa 
olisi ollut tarjolla riittävästi. Pankki-
ryöstöjen uhrien tutkimukset tukevat 
myös osaltaan tätä. Samoin tapaukset, 
joissa veturinkuljettajat rautateillä tai 
maanalaisissa ovat joutuneet ajamaan 
itsemurhatarkoituksessa junan alle 
heittäytyneitten päälle. 

Yhteenvetona voidaan siis tode-
ta, että kriisin tehokas jälkihoito pa-
rantaa yksilöiden ja joukon suoritus-
kykyä huomattavasti. Tämän lisäksi 
se aivan ilmeisesti on tärkeätä myös 
yksilöiden elämän laadun kannalta. 
Hoitamattomat traumat puolestaan 
vammauttavat henkilön tehokkaasti 
rajoittaen vakavasti heidän elämänsä 
laatua. jälkihoidolla pyritään ennen 
muuta välttämään jälkeenpäin esille 
nousevat ahdistavat muisti- ja mieli-
kuvat. 

avainasemissa kriisien jälkihoidos-
sa ovat esimiehet, työtoverit, aviopuo-
lisot ja ammattiauttajat. Tärkeätä on 
antaa apua kaikille, ei vain niille, jot-
ka alkavat oireilla. On tyypillistä, että 
katastrofin uhri ei itse tunnista avun 
tarvetta. Siksi apu usein lykkääntyy 
ja pääsee käynnistymään vasta oirei-
den ilmaantuessa ja kehittyessä ”riit-
tävän” vakaviksi. Seurauksena on 
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hoidon pitkittyminen ja tulosten vaa-
rantuminen. avun antaminen välittö-
mästi voi johtaa siihen, että jopa yksi 
”jälkipuinti-istunto” voi riittää. On tar-
peen varautua sekä ryhmätilaisuuk-
siin että yksilölliseen jälkipuintiin. ka-
tastrofista selvinneelle syntyy yleensä 
ulkopuolisuuden ja epärealistisuuden 
tunne. Hänellä ei ole normaaleja tun-
nereaktioita ja häntä uhkaa vieraantu-
minen. jotta tästä ei aiheutuisi vaaraa 
hänen omakuvalleen, hänen on tärkeä-
tä saada kuulla ja tietää, että tämä on 
aivan normaalia. 

Myös ilmaisukulttuuriltaan karuis-
sa organisaatioissa on tärkeätä, että 
johtavassa asemassa olevat voivat 
näyttää ja myös näyttävät tunteensa. 
Se on erittäin suuri voimavara. alai-
set noteeraavat tunteiden näyttämi-
sen mutta eivät pidä sitä heikkouden 
merkkinä, jos johtaja samanaikaises-
ti osoittaa olevansa toimintakykyi-
nen. Pelkoa ei kuitenkaan sovi näyt-
tää. Rauhallinen käytös ja ääni ovat 
johtajuuden keskeisiä tunnusmerkke-
jä. johtajan esimerkki tunteiden osoit-
tamisessa on äärimmäisen tärkeä. Se 
merkitsee myös muille ”lupaa” näyt-
tää tunteensa. Se on myös viesti siitä, 
että johtaja ja organisaatio välittävät. 
alaiset arvostavat tavattomasti välit-
tämistä ja ottavat sitä koskevat viestit 
halukkaasti vastaan. aitous on tässä-
kin yhteydessä erinomaisen tärkeätä. 
Organisaatio voi tietenkin viestiä vä-
littämisestään monillakin tavoilla. Eri-
laiset rituaalit ovat tärkeitä. On vain 
huomattava, että kasvottomuus ei ker-
ta kaikkiaan käy. johdon on pantava 
itsensä ja persoonansa täysillä peliin. 
Naiset ovat tässä suhteessa tärkeä 
”johtajareservi”. He ovat vahvoilla 
tunteiden näyttämisessä. 

Välittömän ensiavun antajille voi-
daan antaa seuraavia neuvoja:

• Edistä ryhmän yhteenkuulu-
vuutta kaikin tavoin

• Lisää ryhmän jäsenten osal-
listumis- ja aloitteenottomah-
dollisuuksia

• koeta saada kaikki mahdolli-
simman nopeasti takaisin töi-
hin, vältä toipumislomia

• Valmistaudu tarvittaviin ritu-
aaleihin

• Valmistaudu auttamaan mu-
kana olleita palaamaan ta-
pahtumapaikalle

• järjestä mukana olleille työ-
tovereiden tukea ja mahdolli-
suuksia tehdä mielekästä työ-
tä

• Varmista, että tietoa tavalli-
sista reaktioista on tarjolla

• Lisää ryhmässä avoimuutta 
kaikin keinoin

• Varmista jälkihoidon jatkumi-
nen

Onnettomuuden uhrien läheisiä tu-
ettaessa autettavalle tulee antaa tie-
toa kriisireaktioista tai niiden puut-
teesta. auttajan tulee tehdä pikaisesti 
aloite eikä jäädä odottelemaan ”sopi-
vaa” hetkeä ja tilaisuutta. autettavalle 
tulee antaa aikaa ja tilaisuus puhua. 

kaiken aikaa auttajan tulee olla kär-
sivällinen. auttajan tulee välttää tyh-
jiä fraaseja. Hänen ei  esimerkiksi pidä 
sanoa: ”Minä ymmärrän/Minä tiedän 
miltä sinusta tuntuu”, koska autettava 
ei yleensä pidä sitä totena eikä aitona. 
Hänestä tuntuu, että kukaan ei voi ym-
märtää.  

autettavalta ei pidä odottaa täyt-
tä työkapasiteettia, mutta hänen tulee 
antaa tehdä töitä. Hänelle tulee myös 
järjestää lisäapua, jos se on tarpeen.

kriisireaktiot voidaan jakaa fyysisiin 
ja psyykkisiin. Fyysisiä reaktioita ovat 
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kehon mobilisointi (adrenaliinin ja no-
radrenaliinin eritys), fyysinen toimin-
ta (nopeat reaktiot, vaaran kohtaami-
sen valmius, taistelu- tai pakoreaktio, 
lisääntyneet voimavarat) ja kivun eh-
käisy tai tukahduttaminen. Psyykkisiä 
reaktioita ovat ”mielen mobilisointi” 
(nopea ja monitasoinen varastoidun 
ja sisään tulevan informaation käsit-
tely, aistien herkistyminen, huomi-
on kohdistuminen ja ”super-muistin” 
käynnistyminen) ja tunteiden patou-
tuminen tai tukahduttaminen. kriisiin 
joutunut ihminen tarkistaa muistiva-
rastonsa ja katsoo, löytyykö sieltä mi-
tään, mistä olisi apua tässä tilantees-
sa.

kriittisten tilanteiden hallinnan 
keinot voidaan ryhmitellä seuraavas-
ti: 

1. Ennakoivat toimet eli hen-
kilöstön valinta ja koulutus, 
sen henkinen valmentautumi-
nen, realistisen kuvan luomi-
nen siitä, mitä voi olla edessä, 
varautumissuunnitelmat sekä 
resurssien ja suunnitelmien 
arviointi

2. Toiminta tilanteessa eli suun-
nitelmien ja resurssien akti-
vointi sekä toiminnan johta-
minen

3. Seurantatoimet eli seuran-
tasuunnitelmien aktivoin-
ti, johdon tuki, psykologi-
nen debriefing, puolisoiden 
ja perheiden tukeminen sekä 
yksilölliset konsultaatiot

Vaikka ennakkosuunnitelmat ja val-
mistautuminen ovat tärkeitä, mikään 
ei yleensä toimi sellaisenaan tositilan-
teessa. aina tarvitaan soveltamista ja 
joustavuutta. Valmistautumista häirit-
see se, että ihmisen on vaikea ajatella 

asioita, jotka voivat pahimmillaan ta-
pahtua. Hän pelkää alitajuisesti, että 
ajatukset voivat myös käydä toteen. 

On syytä varoittaa erityisesti har-
joituksista, joista ei ole ilmoitettu en-
nakkoon. kumuloituva stressiefekti voi 
muodostua pahaksi ongelmaksi, jos 
esimerkiksi pelastautumisharjoituk-
siin joutuu varoittamatta mukaan joku, 
joka on ollut mukana tositilanteessa ja 
selvinnyt siitä. 

On myös varauduttava siihen, että 
niille ihmisille, jotka käsittelevät esi-
merkiksi onnettomuudessa kuolleiden 
jäämistöä, aiheutuu yllättäen suurem-
pia ongelmia kuin niille, jotka huoleh-
tivat vainajista.

kriisin läpikäyneiden hoito on tär-
keätä, koska hoitamattomat kriisit voi-
vat putkahtaa esille jopa kymmenen 
vuoden kuluttua. jos kriisi- tai onnet-
tomuustilanne toistuu saman henki-
lön kohdalla, hoitamaton henkilö voi 
olla vaarallinen riskitekijä. Esimerkiksi 
lentäjä, joka on ollut mukana lento-on-
nettomuudessa ja selvinnyt siitä hen-
gissä, voi olla vuosia oireeton mutta 
menettää toimintakykynsä täysin, jos 
jotakin samanlaista näyttää olevan ta-
pahtumassa. 

On aivan normaalia, että traumaat-
tisesta tapahtumasta on seurauksia. 
Epänormaalia on niiden jatkuminen. 
jos ne jatkuvat, tarvitaan lääkäriä tai 
muuta todellista ammattiauttajaa. On 
hyväksyttävää sekä reagoida että olla 
reagoimatta. Ympäristö ei saisi syyllis-
tää sellaista henkilöä, joka ei muiden 
lailla reagoi. aikaisemmin ajateltiin, 
että reaktioiden tulisi väistyä muuta-
man viikon kuluessa. Nyt tiedetään, 
että jotkut reaktiot saattavat jatkua 
ehkä läpi elämän. Esimerkiksi turval-
lisuuden tunne ei ehkä palaa koskaan. 
Ihmiset ovat tässä suhteessa hyvin 
erilaisia.
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johdolle kriisi on erityisen raskas 
stressitekijä, koska

1. Riskien arviointi ja päätöksen-
teko on vaikeata johtuen liian 
vähästä tai hyvin runsaasta 
informaatiosta, epävarmuu-
desta, turvattomuudesta, hu-
huista, organisaation ulkoi-
sista ja sisäisistä paineista 
sekä ristiriitaisista neuvoista 
tai toimintaohjeista.

2. johtaja pelkää jo ennalta vir-
heitä ja niiden erilaisia seu-
rauksia sekä syntipukik-
si joutumista, sillä virheiden 
seuraukset, sekä inhimilliset 
että aineelliset, voivat olla hy-
vinkin merkittävät. Tämä voi 
johtaa häiritseviin ajatuksiin 
ja tunteisiin, tunteeseen kaik-
kivaltiaan voimasta ihmisen 
käsissä sekä myöhempiin it-
sesyytöksiin.

3. johtaja kokee toimintavaih-
toehdot niukoiksi

4. kriisissä paljastuu johtajan 
yksinäisyys ja tuen puute

Selityksenä yllä olevalle kohdalle 
2 voidaan sanoa, että ihmiset tarvit-
sevat aina sekä sankareita että syn-
tipukkeja ja kaivavat ne useimmissa 
tapauksissa esille ennemmin tai myö-
hemmin. ja tämän johtaja tietää, kos-
ka hän tuntee alaisensa ja organisaati-
onsa kulttuurin. Hän on myös nähnyt 
aikaisemmin sankariksi tai syntipukik-
si julistamisen prosesseja, ehkä itse-
kin aktiivisesti osallistunut niihin.

Toimintavaihtoehtojen kokeminen 
niukoiksi taistelutilanteessa saattaa 
saada komentajatasoisenkin johta-
jan tarttumaan itse aseeseen. Se voi 
olla paitsi tietoista esitaistelijana ja 
esimerkkinä toimimista myös merkki 
voimattomuuden tunteesta ja kyvyt-
tömyydestä hoitaa omaa varsinaista 
tehtäväänsä.  

5.5 muutosten johtaminen

muutokset johtamisympäristönä

Toistuvat ja jatkuvat muutokset joko 
suunnitelmallisena toimintana tai an-
nettuna, ulkoa tulevana tosiasiana 
ovat yksi johtamisen, ja aivan erityi-
sesti ihmisten johtamisen, suurista 
haasteista. Muutosten johtamisessa 
on normaaliolosuhteissakin mahdolli-
suus testata samoja kykyjä, jotka ovat 
tarpeen ”kovan paikan” tullen. Ihmis-
ten toiminta ja reaktiot ovat rationaa-

lisesti ajatellen pienissäkin muutosti-
lanteissa suurin piirtein samanlaisia 
kuin kriiseissä ja sodassa, vaikka oi-
reet yleensä ovat lievempiä. 

Muutosten johtamisen haastetta 
kasvattaa se tosiasia, että muutos ei 
yleensä ole ajallisesti rajattu tapahtu-
ma, joka alkaa, kestää aikansa ja päät-
tyy. Muutos on pikemminkin jatkuva 
prosessi, jota ihmisyhteisössä voidaan 
kuvata sanalla virtaava tasapaino. 
Muutoksen luonteeseen kuuluu, että 

JohtamisYmPÄRistÖ, Johtaminen Ja JohtaJuus



���

Johtaminen Ja JohtaJuus

siinä menetetään koko ajan jotakin, 
mutta jotakin jää myös aina jäljelle ja 
jotakin uutta tulee tilalle. Muutokses-
sa ja kehittämisessä on ongelmallista 
se, että uuteen ei yleensä voi siirtyä 
suoraan ja ilman välivaiheita. 

Muutosten luonne riippuu suuresti 
organisaatiosta ja tilanteesta. Voidaan 
puhua suunnitelluista ja hallituista, 
odottamattomista ja hallituista sekä 
odottamattomista ja hallitsematto-
mista muutoksista. kaikki muutokset 
ovat prosesseja. Yleisen käsityksen 
mukaan edessämme on turbulentti tu-
levaisuus: ainoa pysyvä asia on muu-
tos.

Muutostilanteet aiheuttavat meis-
sä ihmisissä sopeutumisprosessin, 
jonka osia ovat järki- ja tunneperäi-
nen psyykkinen jäsentäminen, käyt-
täytyminen ja fysiologiset reaktiot. 
Ne voivat Lönnqvistin mukaan voi-
makkaimmillaan synnyttää fysiologi-
sen taistelu- ja pakovalmiuden, jossa 
aivojemme herätetila voimistuu, val-
pastumme, verenpaineemme nousee, 
pulssimme kohoaa, hengityksemme 
kiihtyy, hikoilemme, silmäterämme 
laajentuvat, suolemme toiminta vil-
kastuu, virtsaamisen tarve lisääntyy, 
lihasjännitys lisääntyy, motorinen le-
vottomuus lisääntyy jne.

muutosvastarinta

Muutoksen läpivieminen, sen johtami-
nen, hallinta ja ylipäänsä muutokseen 
liittyvä problematiikka on ihmisten 
johtamisen kovimpia haasteita ennen 
kaikkea muutosvastarinnan vuoksi. 
jokaiseen muutokseen liittyy aina jos-
sain määrin myös ihmisten, yksilöiden 
ja ryhmien, muutosvastarintaa. koska 
useimmat muutokset voivat toteutua 
vain ihmisten käyttäytymisen muuttu-
misen kautta, on hyvä tunnistaa, mistä 

muutosvastarinnassa oikein on kysy-
mys. johtaja ja esimies, joka ei ym-
märrä muutosvastarinnan luonnetta, 
saattaa muutoin vaativissa tilanteis-
sa, joissa muutos on kiistaton välttä-
mättömyys, ryhtyä ajamaan muutosta 
väkipakolla, ryhtyä murtamaan vasta-
rintaa.

On ensinnäkin syytä erottaa toisis-
taan järkiperäinen, tiedostettu muutos-
vastarinta ja alitajuinen, tiedostama-
ton, tunneperäinen muutosvastarinta. 
järkiperäinen ja tiedostettu muutos-
vastarinta voi johtua esimerkiksi asi-
anomaisen henkilön varmasta tiedos-
ta tai uskosta, että muutos on huono 
asia, että siinä menetetään enemmän 
kuin voitetaan ja että menetettävät 
asiat ovat liian arvokkaita menetettä-
viksi. kyseessä voivat olla joko henki-
lön omat edut tai arvot, tai sitten hän 
toimii jonkin ryhmän edustajana. jär-
kiperäinen ja tiedostettu muutosvas-
tarinta on kuitenkin yleensä kohtuulli-
sen helppo kohdata. Siitä selviäminen 
riippuu myös mitä suurimmassa mää-
rin asiasta ja tilanteesta. Siksi seu-
raavassa keskitytäänkin alitajuiseen, 
tiedostamattomaan ja tunneperäisen 
muutosvastarintaan, joka on huomat-
tavasti ongelmallisempi asia.

alitajuinen muutosvastarinta ei 
vastoin yleistä käsitystä johdu ensi-
sijaisesti uuden ja tuntemattoman 
pelosta. jos johtuisi, asian voisi hoi-
taa osallistamalla ihmiset uuden asi-
an suunnitteluun, jolloin kaikki pää-
sisivät vaikuttamaan lopputulokseen, 
sitoutuisivat kehittämistyöhön ja uu-
desta asiasta tulisi tuttu ja turvallinen. 
On tietenkin selvää, että tämä kannat-
taa tehdä huolellisesti, mutta ongelma 
ei välttämättä ole sillä ratkaistu. kysy-
mys ei näet niinkään ole uuden asian 
vastustamisesta kuin vanhasta luopu-
misen vaikeudesta. 
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Tässä käytettävä ihmisten käyttäy-
tymisen selitysmalli lähtee siitä, että 
ihminen on perusluonteeltaan konser-
vatiivi. Läpi elämänsä hän tavoittelee 
hallintaa, tasapainoa ja harmoniaa sitä 
useimmiten löytämättä. Hän kokee ali-
tajuisesti jokaisen muutoksen uhkana, 
koska muutokseen aina sisältyy jonkin 
menettäminen, jostakin luopuminen. 
Näiden menetysten ja luopumisten ih-
minen kokee horjuttavan hänen tavoit-
telemaansa tasapainotilaa.

Menetykset ja luopumiset eivät 
ehkä olisi lainkaan niin vakava asia, 
ellei olisi kyse objektin, kohteen me-
netyksestä. Ihminen kokee menettä-
vänsä kohteen mukana myös siihen 
ladatut arvot, asenteet ja tunteet. Täs-
tä syntyy muutoksen suurin stressite-
kijä. Menetys merkitsee myös psyyk-
kisen energian sitoutumista kohteen 
”suremiseen”. Energian vapauttami-
nen ”tuottavaan käyttöön” on eräs tär-
keä muutosjohtamisen tavoite.

Muutoksen johtamisen prosessia 
voidaan hyvällä syyllä kutsua suru-
työksi. Sen tehtävänä on kohtuullisen, 
rajallisen ajan, enintään puolen vuo-
den kuluessa, irrottaa ihmisten psyyk-
kinen energia tunteiden menetetystä 
kohteesta. Muuten sureminen muut-
tuu murheeksi ja masennukseksi. Me-
netetyn pitkään jatkuva haikailu ker-
too, ettei menetystä ole hyväksytty, 
surutyötä ei ole tehty.

Prosessia ja muutoksen hallintaa 
ylipäänsä auttaa johdon vetämänä yh-
dessä tehty viileä analyysi siitä, mitä 
muutos todella merkitsee. Siinä ana-
lysoidaan Salmimiehen mukaan yh-
dessä, mitä muutoksessa menetetään, 
mitä jää jäljelle ja mitä uutta tulee me-
netetyn tilalle. Usein jo tämä analyysi 
purkaa epäilyksiä ja latauksia. Se aut-
taa palauttamaan ja ylläpitämään toi-
mintakyvyn. 

5.6 sotilasorganisaatio, sota ja taistelukenttä 
 esimerkkinä johtamisympäristöstä

sotilasorganisaation yleinen 
luonne

Sotilasorganisaatiolta vaaditaan en-
nen muuta, että se kykenee suoritta-
maan sille annetut tehtävät sodan ja 
taistelukentän vaativissa olosuhteis-
sa. Vaativat tehtävät ja sodan ajan an-
karat olosuhteet, ennen muuta kaiken 
aikaa läsnä oleva sotilaiden kuoleman, 
haavoittumisen ja vangiksi joutumi-
sen vaara, edellyttävät sen olevan ra-
kenteeltaan mahdollisimman luja, sel-
keä ja kurinalainen. 

Rauhan ajan sotilasorganisaation 
tehtävänä puolestaan on valmistautua 
toimimaan sodassa ja taistelukentällä 
ja kyetä mahdollisimman pienin muu-
toksi toimimaan myös sodan aikana. 
Tähän tähtää osaltaan meillä nykyään 
käytössä oleva ”joukkotuotantojärjes-
telmä”, jonka tehtävänä on ”tuottaa” 
varusmiesaikana valmiita joukkoja so-
dan ajan tarpeisiin.

Rauhan aikanakin puolustusvoimi-
en toiminta on tietyiltä osin niin sanot-
tua perusvaarallista toimintaa. Henki-
lökunnan ja varusmiesten turvallisuus 
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ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti vaa-
rantua. Yleinen asevelvollisuus, va-
rusmiespalvelus ja puolustusvoimat 
eivät instituutioina kestäisi sitä, että 
varusmiespalveluksen aikana tapah-
tuisi runsaasti kuolemaan ja loukkaan-
tumisiin johtavia vahinkoja. kuiten-
kin varusmiesaikana on välttämätöntä 
opettaa tulevat taistelijat ja reservin 
johtajat käsittelemään välineitä ja ma-
teriaaleja, joilla vihollinen sodan ajan 
olosuhteissa voidaan saada hengiltä 
tai toimintakyvyttömäksi. Tämä edel-
lyttää selkeitä ja tiukkoja turvallisuus-
määräyksiä, joiden varjopuoli on se, 
että ne heikentävät selvästikin koulu-
tuksen todenmukaisuutta. Niinpä kou-
lutettaville ei välttämättä avaudu se 
todellisuus, jossa he mahdollisen so-
dan syttyessä joutuisivat toimimaan 
ja käyttämään aseita ja materiaale-
ja. Tälle puutteelle emme kuitenkaan 
mahda mitään. Voimme vain erilaisilla 
mahdollisimman vaarattomilla simu-
laattoreilla yrittää lähestyä sodan ja 
taistelukentän karua todellisuutta.

Yhdelle asialle voimme kuitenkin 
tehdä jotakin. Turvallisuusvaatimuk-
set ja niistä seuraava sekä kouluttaji-
en että reservin johtajanalkujen kova 
vastuu ovat omiaan kehittämään niin 
sanottua virhesilmää, kykyä havai-
ta pienetkin virheet koulutustilanteis-
sa tapahtuvissa suorituksissa. Tämä 
on tietenkin välttämätöntä. On myös 
välttämätöntä puuttua virheisiin ja oi-
kaista ne. On kuitenkin äärettömän 
epäpsykologista tehdä se totutuksi 
tulleella, perinteisellä tavalla, nimit-
täin huutamalla, räyhäämällä, rankai-
semalla ja ylipäänsä koulutettavan ih-
misarvoon ja persoonaan puuttuvalla 
tavalla. Isällinen, rauhallinen ja asialli-
nen oikeaan suoritukseen ohjaava pa-
laute on paikallaan ja edistää oppimista 
paljon tehokkaammin kuin rangaistuk-

seksi koettu kielteinen palaute. Raken-
tava palaute on kehityksen ehto.

Tässä joudumme osaltamme muut-
tamaan suomalaisen kulttuurin eräs-
tä negatiivista piirrettä, kalvinistista 
virhekäsitystä, jonka mukaan oppimi-
sessa tehdyt virheet ovat syntiä ja sik-
si rangaistavia. koulumaailmamme on 
omalta osaltaan pitkään ruokkinut tätä 
omalla toiminnallaan. Yritysmaailmas-
sa tämä on johtanut pahimmillaan sii-
hen, että virheitä tehneet johtajat saa-
vat herkästi potkut. Tästä puolestaan 
seuraa herkästi, ettei kukaan ota yli-
määräisiä riskejä ja parhaat tulokset 
saattavat siten jäädä saavuttamatta. 
Sotilasorganisaatiossa se saattaa joh-
taa kerran opetettujen asioiden kri-
tiikittömään toistamiseen ja kyseen-
alaistamisesta pidättäytymiseen. 

kaikkia puolustusvoimissamme 
palvelevia, niin varusmiehiä, kanta-
henkilökuntaa kuin reservin kertaus-
harjoituksiin kutsuttujakin sitova Ylei-
nen palvelusohjesääntö vuodelta 2002 
määrittelee sotilasjohtamisen perus-
kriteerit Sotilasvalan kaavan pohjalta 
seuraavasti:

”Esimiehenä sotilaan tulee olla alai-
siaan kohtaan oikeudenmukainen. 
Hänen tulee huolehtia heidän hyvin-
voinnistaan, hankkia tietoja heidän toi-
veistaan, ohjata ja neuvoa heitä sekä 
pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kan-
nustavana esimerkkinä.  Hänen tulee 
määrätietoisesti ylläpitää kuria ja soti-
laallista järjestystä sekä kaikin tavoin 
edistää niiden noudattamista.

Tehtävissään kunnostautuneita tulee 
kiittää ja tarvittaessa muutenkin palki-
ta.Rikkomuksiin ja rikoksiin syyllisty-
neitä on ojennettava tai rangaistava.

Laki suojaa sotilasta esimiesten 
käskyvallan väärinkäytöltä, epäoikeu-
denmukaiselta kohtelulta ja loukka-
uksilta sekä aiheettomilta syytöksillä. 
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Sotilaalla on oikeus säännösten ja hy-
vien tapojen mukaiseen, asialliseen, oi-
keudenmukaiseen ja ihmisarvoiseen 
kohteluun.”

sotilasorganisaatio sodassa ja 
taistelussa

Sodan ajan ja taistelukentän ankarista 
vaatimuksista johtuen sotilasorgani-
saation on oltava ennen muuta ehdot-
toman selkeä. Vastuun, toimivallan ja 
töiden jaossa ei saa olla mitään epä-
selvää. Tästä johtuen johtajuuden tu-
lee perustua hierarkiaan, yksityis-
kohtaisiin sääntöihin ja toimenkuviin. 
Yleinen palvelusohjesääntö määritte-
lee asian näin: 

”Sotilaallinen järjestys perustuu sel-
keisiin johtosuhteisiin ja toimintatapoi-
hin, avoimuuteen, aloitteellisuuteen, 
kurinalaiseen toimintaan ja yleises-
ti hyväksyttyjen käyttäytymistapojen 
noudattamiseen.”

Rakenteeltaan sotilasorganisaatio 
on yleensä linja-esikuntaorganisaatio, 
jonka eräitä toimintoja ohjataan funk-
tionaalisesti, siis tehtävänmukaisten 
organisaatiomallien mukaan. jokainen 
esimiesasemassa oleva kuuluu hie-
rarkkisesta arvojärjestelmästä huoli-
matta sosiaalisessa mielessä kahteen 
järjestelmään, joista toinen käsittää 
hänen kanssaan samanarvoiset esi-
miehet, joita yhteinen johtaja johtaa, 
toinen taas käsittää sen ryhmän, jota 
esimies itse johtaa

Sotilasorganisaatiolta vaaditaan, 
että se pystyy jatkamaan toimintaansa 
myös tilanteissa, joissa yhteydet sen 
eri osien välillä katkeavat, tappiot kas-
vavat ja niitä joudutaan korvaamaan 
täydennysmiehillä. Varsinkin reser-
vin johtajien kohdalla tappiot pyrki-
vät usein kasvamaan sietämättömiksi. 
Tästä johtuen varamiesjärjestelmien 

tulee toimia, eikä uusien, miehistölle 
vieraiden johtajien astuminen kuvaan 
saa olla ylipääsemätön asia. On myös 
välttämätöntä, että ennakkoon määri-
tellyillä varamiehillä on riittävästi ti-
laisuuksia harjoitella niissä tehtävis-
sä, joihin he ovat varalla.

Sodan aikana sotilasorganisaation 
merkittävä ominaispiirre on kuoleman 
jatkuva läsnäolo. Tästä puolestaan 
seuraa, että sotataidon ydin on ehkä 
hermojen ja pelon hallinta. Niin omi-
en kuin johdettavienkin. Vaikka kuole-
man mahdollisuus on jatkuvasti läsnä 
meidän kaikkien ihmisten elämässä 
rauhankin aikana, olemme yleensä 
kuin tuo mahdollisuus olisi vain teori-
aa tai koskisi vain hamaa tulevaa. Vain 
tiedossa oleva kuolemansairaus ja so-
tatila tekevät poikkeuksen. Sairas voi 
vielä yrittää taistella vastaan, mutta 
sodassa illuusio kuoleman hallinnas-
ta pettää. Sotatila merkitsee kuoleman 
tulemista lähelle. 

Sodan ajan organisaatioita onkin 
vaikea tarkastella rauhan ajan teorioi-
den ja kokemusten valossa. Ristiriitai-
sia ajatuksia herättää se, että sotilas-
organisaatio on niin autoritäärinen ja 
”epädemokraattinen” ja että yksilöl-
lä on siellä niin vähäin vaikutusmah-
dollisuuksia. Vaatimukset lähes kone-
maisista suorituksista ja yksilön etujen 
syrjäytymisestä kokonaisuuden edun 
tieltä tuntuvat kovilta. Näiden asioiden 
väärin ymmärtäminen voikin johtaa hy-
vin huonoon lopputulokseen. konemai-
nen suorittaminen ei välttämättä on-
nistukaan, koska ihminen ei ole kone, 
ja yksilölliset huippusuoritukset, joiden 
varassa joukon selviytyminen usein 
kuitenkin on, jäävät toteutumatta. Sik-
si kannattaakin kehittää kompromissia, 
jossa toteutuvat sekä selkeys ja kurin-
alaisuus että yksilöllinen, oma-aloittei-
nen toiminta, yrittävyys.

JohtamisYmPÄRistÖ, Johtaminen Ja JohtaJuus
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sotilaallisen kurin käsite ja olemus

Suomen kielessä kurilla tarkoitetaan 
Nykysuomen sanakirjan mukaan lä-
hinnä toiminnan tulosta tai olotilaa. 
Sen mukaan kuri on jatkuvalla valvon-
nalla ja tarvittaessa myös rangaistuk-
silla varsinkin jonkin henkilöryhmän 
keskuudessa ylläpidetty tila, joka ilme-
nee velvollisuuksien ja annettujen mää-
räysten täyttämisenä, (hyvä) järjestys, 
komento, kuuliaisuus, tottelevaisuus. 

kurin käsitteen voidaan siis katsoa 
kattavan samanaikaisesti kaksi asi-
aa: itse sääntöjä, niiden määrää, yksi-
tyiskohtaisuutta ja ulottuvuutta sekä 
näiden sääntöjen noudattamisen val-
vontaa ja siinä käytettävissä olevia 
sanktioita eli pakotteita tai rangais-
tusmääräyksiä.

Yleinen palvelusohjesääntö määrit-
telee sotilaallisen kurin seuraavasti:

”Sotilaallisella kurilla ymmärretään 
annettujen käskyjen ja määräysten 
täsmällistä noudattamista. Parhaim-
millaan kuri on silloin, kun joukon toi-
minta ja tavoitteiden saavuttaminen 
perustuvat yhteiseen tahtoon toteut-
taa annetut tehtävät. 

Tämän taustalla ovat jokaisen yk-
silön itsekuri ja halu oma-aloitteisesti 
tehdä parhaansa omassa tehtävässään 
sekä asettua varauksetta esimiestensä 
johdettavaksi heihin luottaen.” 

Vastoin varsin yleistä käsitystä so-
tilaallinen kuri ei siis meillä Suomes-
sa pyri yksilön alistamiseen, ei opeta 
sokeaan tottelemiseen, eikä se myös-
kään oikeuta simputtamaan. Hyvä 
kuri ei perustu kurin taustalla olevi-
en sanktioiden korostamiseen. Todelli-
suudessa sotilaallinen kuri ei poikkea 
paljoakaan yleisestä lainkuuliaisuu-
desta, jota meiltä kaikilta edellytetään 
yhteiskunnan toimivuuden ja yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Varsinkin sotaväen rauhanaikai-
sessa kurinpidossa pyritään koros-
tamaan enemmän sen kasvatukselli-
sia piirteitä kuin oikeudellista puolta. 
Puolustusvoimat valmistautuvat toi-
mimaan sodan ajan olosuhteissa. Sii-
tä seuraa runsaasti koulutukselle ase-
tettavia poikkeuksellisia vaatimuksia. 
asiaan vaikuttaa sekin, että varusmie-
het ja reserviläiset palvelevat yleensä 
puolustusvoimissa asevelvollisuuslain 
määrittelemän pakon nojalla. Heillä ei 
siis ole valinnan varaa. Puolustusvoi-
mat ovat siis pakko-organisaatio, jos 
asian haluaa ilmaista hiukan negatii-
visväritteisesti.

jotta puolustusvoimat onnistuisi-
vat koulutustehtävässään, sen on tul-
tava toimeen koulutettaviensa kanssa. 
Eikä pelkästään tultava toimeen vaan 
ylläpidettävä heidän keskuudessaan 
mahdollisimman korkeata palvelusmo-
tivaatiota. kurin ja järjestyksen on siis 
oltava asiallista niin, ettei kenenkään 
tarvitse sietää epämukavuutta enem-
pää kuin palveluksen kannalta kulloin-
kin on välttämätöntä.

jo Suomen allekirjoittamat kan-
sainväliset sopimukset edellyttävät 
sotaväeltämme kurinalaisuutta. ase-
voimien tulee olla järjestäytyneitä ja 
toimia vastuussa olevan johdon alai-
sena. Niillä on oltava sisäinen kurinpi-
tojärjestelmä. Ilman sitä ei sotaa kos-
kevien kansainvälisten sopimusten 
noudattamista pystytä varmistamaan. 
Sotilasjohtajanhan on puututtava vä-
littömästi havaitsemiinsa sodan oi-
keussääntöjen rikkomuksiin. joukko-
jen on lisäksi oltava aina valtiovallan 
hallinnassa.

Nykyaikaisen käsityksen mukaan, 
joka ilmenee Yleisestä palvelusohje-
säännöstä, kuri on sotilasyhteisös-
sä parhaimmillaan silloin, kun jokai-
nen on sisimmässään vakuuttunut 
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sen välttämättömyydestä, mukautuu 
sotilaalliseen järjestykseen ja palve-
lukseen, on työssään oma-aloitteinen 
sekä asettuu varauksetta esimiesten-
sä johdettavaksi ja luottaa näihin. Siitä 
voidaan silloin käyttää myös nimitystä 
itsekuri, joka on kurinalaisuuden tär-
kein tekijä. Hyvä sotilas toimii käske-
tyllä tavalla ilman esimiehen jatkuvaa 
silmälläpitoa.

sotilasorganisaatio ihmisten 
organisaationa

konemaisimmissa suorituksissaankin 
sotilasorganisaatio on ennen muuta 
ihmisten organisaatio, sosiaalinen jär-
jestelmä, jonka kiinteys ja sitä kautta 
taisteluarvo riippuivat henkilöstön si-
säisistä suhteista, kurinalaisuudes-
ta ja motivaatiosta. Siviiliorganisaati-
oiden yhteydessä puhutaan nykyään 
paljon henkilöstön ”yrittävyydestä” tai 
sisäisestä yrittäjyydestä merkittävänä 
kilpailutekijänä. Yrittävyyden tunnus-
merkkeinä mainitaan tällöin yksilöi-
den oma-aloitteisuus, itseluottamus, 
itsensä toteuttamisen mahdollisuus 
ja tunne, rohkeus ja ennakkoluulot-
tomuus, luovuus ja kekseliäisyys, ta-
voitteellisuus, riskinottokyky ja oikeus 
tulokselliseen toimintaan, päättäväi-
syys, rakentava ja kannustava kriitti-
syys sekä kokemuksellisuus. 

Epäilemättä nämä samat asiat voi-
daan ottaa tavoitteeksi myös ihanteel-
lisessa sotilasorganisaatiossa. Helppoa 
niihin pääseminen ei ole, koska sotila-
sorganisaation sinänsä välttämättö-
mät muut ominaisuudet kuten selkeys, 
hierarkkisuus ja kurinalaisuus väärin-
ymmärrettyinä herkästi muodostavat 
ylipääsemättömiä esteitä äsken kuvat-
tujen yrittäjyyden tunnusmerkkien syn-
tymiselle. Tämän sisäänrakennetun ris-
tiriidan tunnistaminen ja kohtaaminen 

onkin nykyaikaisen sotilasorganisaati-
on keskeinen haaste. jos siinä onnis-
tumme, meillä on käsissämme erittäin 
merkittävä ”kilpailuetu” mihin tahan-
sa kuviteltavissa olevaan vihollisar-
meijaan verrattuna.

Tämä saattaa tuntua jostakusta ku-
moukselliselta ajattelulta, mutta jo vii-
me sotiemme tapahtumat todistivat, 
että armeijamme kykeni kurin ulko-
naisten tunnusmerkkien mahdollisis-
ta puutteista huolimatta erinomaisiin 
saavutuksiin. ja loppujen lopuksihan 
tulokset ratkaisevat. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
hyvän kurin peruskriteeri on linjak-
kuus. Organisaatiolla ja johtajalla tu-
lee toisin sanoen olla selkeät säännöt, 
joita kaikkien edellytetään noudatta-
van ja yhtenäinen linja, jota noudatta-
en näistä säännöistä pidetään kiinni. 
kurivaatimusten uskottavuus riippuu 
aina jossain määrin sanktioiden eli 
pakkokeinojen olemassa olo sekä joh-
dettavien kokemuksesta, että niitä 
myös tarpeen tullen käytetään kurin 
ylläpitämiseksi. Pelkkä uhkailu ei rii-
tä. kuriin tulee kuitenkin mielellään 
liittyä yksilöistä ja tilanteesta riippu-
va joustovara, jota johtaja voi harkin-
tansa mukaan ja omalla vastuullaan 
käyttää. Toimivaa kuria ei myöskään 
voi määritellä yksipuolisesti organi-
saation taholta. Organisaation ihmi-
set ratkaisevat tunnereaktioillaan sen, 
mikä on hyväksyttävää ja ymmärret-
tävää, kohtuullista ja järkevää ja mikä 
ei. Älyttöminä pidetyt määräykset ja 
toimenpiteet kääntävät herkästi joh-
dettavien mielipiteet organisaatiota 
ja sen tavoitteita vastaan., tasapuoli-
suus, oikeudenmukaisuus ja lopuksi 
toimivuus eli tarkoituksenmukaisuus. 
ja vielä lopuksi: kuri ja koulutus kuu-
luvat yhteen: koulutus edellyttää kuria 
ja kuri opitaan koulutuksessa.
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Käskyn pyhyys

Eräs sotilasorganisaation perussää-
nöistä on käskyjen on pyhyys. Soti-
lasorganisaatiossa esimies käskee ja 
alainen, käskynalainen tottelee. Näin 
on aina ollut ja näin tulee varmasti 
aina olemaan jatkossakin. Sotilasorga-
nisaatio on olemassa sotaa ja taistelua 
varten eikä niissä vaativissa olosuh-
teissa voi ajatellakaan tästä perus-
säännöstä tinkimistä. 

asia ei kuitenkaan ole aivan näin 
yksinkertainen. Rauhan ajan palve-
luksessa varusmiesesimiehelle syntyy 
herkästi mielikuva, että organisaati-
on antama asema-arvovalta, selke-
ät ja ohjesäännön mukaiset käskyt ja 
komennot ja kova ääni riittävät. ja ne 
näyttävätkin yleensä riittävän, ainakin 
alokkaita koulutettaessa. Moni varus-
miesesimies tuntee tällöin olevansa 
uransa huipulla ja huumaantuu tästä 
vallastaan. kun aamuja alkaa olla vä-
hän ja ollaan metsässä pitkällä jotok-
sella, tilanne saattaa kuitenkin olla 
toinen. alaiset purnaavat avoimesti, 
nauravat päin naamaa tai kieltäytyvät 
tottelemasta, pahimmassa tapaukses-
sa jopa uhkailevat väkivallalla. jos täl-
laista olisi esiintynyt kasarmikentällä 
alokkaita kouluttaessa, varusmiesesi-
mies olisi ottanut kovat keinot käyt-
töön, juoksuttanut ja ”simpauttanut” 
kaikilla sallituilla ja osin kielletyilläkin 
keinoilla ja niin ongelmasta olisi pääs-
ty. Metsässä se ei kuitenkaan käy, ja 
hyvä niin. Esimiehelle jää usein vaih-
toehdoiksi asian jättäminen silleen, 
tehtävän hoitaminen itse tai sitten 
ylempiin esimiehiin, yleensä koulut-
tajiin vetoaminen. kaikki nämä vaih-
toehdot merkitsevät kuitenkin hänelle 
epäonnistumista.

Vaikka käsky on pyhä ja sitä pitää 
totella, asia ei ole sodassa ja taistelu-

kentällä ollenkaan näin selvä. Voidaan 
väittää, että lukemattomat ja taas lu-
kemattomat käskyt jäivät viime sodis-
samme toteuttamatta, eikä esimiehillä 
ollut mitään mahdollisuuksia puuttua 
asiaan. Sota ja taistelu oli yhtä kaaos-
ta, murhetta murheen päälle, ja käskyn 
antamisen ja sen toteuttamisen hetken 
välillä ehti yleensä aina tapahtua niin 
paljon, että käskyä oli mahdotonta to-
teuttaa tai sitä ei ollut enää järkevää 
edes yrittää. Mitä esimies mahtoi alai-
selleen, joka näennäisen tottelevaises-
ti lähti suorittamaan saamaansa tärke-
ää ja vaarallista tehtävää mutta jäikin 
heti näköyhteyden katkettua ”lusmui-
lemaan” ja palasi jonkin ajan kuluttua 
ilmoittaen, että tehtävä oli mahdoton 
suorittaa. Sehän saattoi sitä paitsi olla 
aivan oikeasti mahdoton. 

kaikki tämä herättää mielessä jou-
kon kysymyksiä. Mikä on oikeastaan so-
tilasjohtajan tehtävä? Saada alaiset tot-
telemaan? Saada alaiset tekemään? Vai 
voidaanko vaatia vielä enemmän? Onko 
hänen tehtävänsä saada alaiset hoita-
maan tehtävänsä mielellään ja hyvin?

Pitääkö hänen saada alaiset itse tah-
tomaan hyviä tuloksia? Pitääkö alaiset 
saada toimimaan itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti annetun tehtävän suuntai-
sesti muuttuneissakin olosuhteissa?

Vai pitääkö alaiset saada ottamaan 
vastuu toimintansa tuloksista ja huo-
lehtimaan toisistaan ja varusteistaan? 
kyllä, kyllä kaikki tämä kuuluu sotilas-
johtajalle!

Käskyyn liittyviä kysymyksiä

käskyyn liittyy siis koko joukko kysy-
myksiä. Onko käsky laillinen? Mistä 
on sen oikeutus peräisin? Onko käski-
jä saanut valtuutuksensa viralliselta or-
ganisaatiolta, onko hänellä käskettävil-
tä saatu eettinen ja moraalinen oikeus 
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käskeä? Entä uskooko käskijä itse tiu-
kan paikan tullen, että hänellä on oike-
us lähettää miehiään tehtävään, josta 
kaikki eivät todennäköisesti palaa?

joskus sotilasjohtajan mieleen tulee 
ajatus, että hänen on jotenkin omalla 
toiminnallaan vielä erikseen lunastet-
tava itselleen oikeus käskeä alaisiaan 
pahoihin paikkoihin. Tämä on periaat-
teessa väärin. Organisaation antaman 
arvovallan pitäisi jo sinänsä riittää. 
käytännössä asia on tietenkin moni-
mutkaisempi. kun esimiehiä on mo-
nenlaisia, parhaat näyttävät alaisten-
sa silmissä erottuvan huonoista ennen 
muuta henkilökohtaisen rohkeutensa 
perusteella. kaikilla esimiehillä on kui-
tenkin omat tehtävänsä, ja ne jäävät 
herkästi hoitamatta, jos esimies on ko-
vin aktiivinen ”esitaistelija” ja häärää 
alaisilleen kuuluvissa töissä. kysymys 
ei siis ole pelkästään esimiehen henki-
lökohtaisesta riskistä. 

Elokuvassa ”Rukajärven tie” taiste-
luosaston johtaja menee itse tunnus-
telijaksi polkupyörillä vauhdikkaasti 
etenevän joukkonsa kärkeen. Tark-
kaan ottaen se ei kuulu hänen tehtä-
viinsä eikä hänellä ei ole siihen oikeut-
takaan, koska hänen kaatumisensa 
merkitsisi hänen omaa hengenmeno-
aan enemmän. Se merkitsisi joukon 
tehtävän vaarantumista. aina uusien 
tunnustelijoiden lähettäminen ”kuole-
man paikalle” saattaa kuitenkin herät-
tää johtajassa ajatuksen, että hänen 
tulee lunastaa siihen oikeus menemäl-
lä välillä myös itse kärkeen. 

Pitääkö esimiehen sitten perustella 
käskynsä? Vanhakantaisen käsityksen, 
ja jopa vanhan virallisen ohjeen mu-
kaan, ei pitänyt eikä hän edes saanut 
tehdä sitä. Miksi näin, kun kerran tie-
dämme, että ihmisen on huomattavas-
ti helpompi kestää kovia ja ponnistel-
la voimiensa äärirajoilla, jos hän tietää 

miksi sitä häneltä vaaditaan. järkevät 
perustelut ja asian liittyminen suurem-
paan kokonaisuuteen yleensä riittävät. 
Tämän vuoksi jo monet viime sotien re-
servin johtajat toimivatkin toisin kuin 
tarkkaan ottaen olisi pitänyt. 

käskyä voi ja pitääkin tarpeen tul-
len muuttaa. Esimiehen ja organisaati-
on arvovalta ei saa olla siitä kiinni. jos 
käskyn pyhyydestä tilanteesta riippu-
matta aina pidetään ehdottomasti kiin-
ni, syntyy herkästi tarpeettomia tappi-
oita, joihin meillä ei ole koskaan varaa. 
Viisas esimies ottaakin aina ennen lo-
pullista käskyään selvää todellisista 
olosuhteista kulloisessakin toteutta-
misympäristössä ja kuulee toteuttaji-
en mielipiteitä ja näkemyksiä asiasta. 
Paras tieto löytyy yleensä etulinjasta, 
jossa esimies ei itse voi kaiken aikaa 
olla omien töittensä siitä kärsimättä. 

Sotilasjohtaminen on monessa mie-
lessä tulosjohtamista selkeimmillään. 
Tulokset ratkaisevat ja tekeminen, toi-
minta on toissijaista. Siksi hyvän käs-
kyn olisikin keskityttävä tavoitteen 
määrittelemiseen. Sen tulisi sisältää 
mahdollisimman vähän yksityiskohtai-
sia ohjeita toteutustavasta. Toiminta-
tavan suhteen pitäisi suorittajalle jät-
tää mahdollisimman paljon vapauksia, 
koska hän yleensä tuntee olosuhteet 
parhaiten. Hänellä on myös suurin int-
ressi toteuttaa käsky niin, että tappiot 
ovat mahdollisimman pienet. Onhan 
kyse usein hänen miestensä henges-
tä – ja hänen omastaankin. Toteutus-
tavan suhteen pitäisi olla joustami-
sen mahdollisuus siksikin, että tilanne 
on käskyä toteutettaessa todennäköi-
sesti muuttunut tai muuttuu jatkuvas-
ti siitä, mikä se oli käskyä annettaes-
sa. käskijällä tulisi myös olla malttia ja 
viisautta kuunnella ja ottaa vakavasti 
harkintaan käskettävän mahdollisesti 
esittämät vastaehdotukset ja ideat.

JohtamisYmPÄRistÖ, Johtaminen Ja JohtaJuus
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käskyn toteutuskelpoisuutta, rea-
listisuutta, on tietenkin vaikea arvioi-
da etukäteen. Sen tietää lopullisesti 
vasta sitten, kun on tosissaan yritet-
ty. Silloinkaan ei kukaan voi tietää var-
masti, miten olisi käynyt, jos olisi toi-
mittu toisin. Vain yksi vaihtoehto tulee 
yleensä testatuksi käytännössä. Tiet-
tyjä asioita pitää tietenkin mahdol-
lisimman tarkkaan tutkia ja punnita 
ennakolta: vihollinen, käytettävissä 
oleva aika, ajankohta, omat resurssit, 
olosuhteet ja niiden luomat myötä- ja 
vastavoimat. aina tähän ei tietenkään 
ole aikaa. Eräs sotilasjohtamisen kes-
keisistä säännöistä kuuluukin: Mie-
ti aina tilanteen sattuessa ensin, mitä 
pitää tehdä heti ja nopeasti ja tee se. 
Sitten on yleensä aikaa tarkempaan 
harkintaan.

käskyn tulee tietenkin olla selvä ja 
ymmärrettävä. Ymmärrettävyyden rat-
kaisee käskettävä, ei käskijä. jos käs-
kettävä ei ymmärrä tai ymmärtää vää-
rin, käsky ei ole ymmärrettävä. asiaa 
ei kuitenkaan kannata jättää tähän. 
Siksi käskyä usein seuraakin kysymys: 
Onko kysyttävää? Se ei kuitenkaan saa 
olla pelkkä muodollisuus, vaan käsket-
tävällä on todellinen oikeus ja velvolli-
suuskin kysyä, jos kysyttävää on. Esi-
mies ei saa siitä suuttua, vaan hänen 
tulee vastata mahdollisimman asial-
lisesti ja avoimesti. Oleellisen tiedon 
salailu voi olla kohtalokasta.

kaikkia käskyjä ei kuitenkaan tar-
vitse eikä saakaan totella. Näin mää-
rittelee asian Yleinen palvelusohje-
sääntö:

”Käskynalaisen on täytettävä esi-
miehen hänelle antamat käskyt täs-
mällisesti. Tällöin esimies on yksin 
vastuussa käskyn täytäntöönpanon 
seurauksista. Käskyn laillisuuden ol-
lessa alaisen mielestä epäselvä hän 
voi oikeusturvansa vuoksi pyytää käs-

kyn kirjallisena. Jos esimiehen anta-
ma käsky on sellainen, että käskynalai-
nen joutuisi selvästi rikkomaan lakia 
tai palvelusvelvollisuuttaan, hänen on 
ilmoitettava siitä käskynantajalle. Jos 
esimies siitä huolimatta toistaa käs-
kynsä, käskynalaisen on kieltäydyt-
tävä täyttämästä sitä. Käskynalaisen 
on viipymättä ilmoitettava kieltäyty-
misestä lähimmälle suoranaiselle esi-
miehelleen. Jos käskynantaja on hänen 
lähin suoranainen esimiehensä, on il-
moitus tehtävä käskynantajaa lähinnä 
seuraavalle suoranaiselle esimiehelle.”

Tulosjohtamisen keskeisiin periaat-
teisiin kuuluu käskyn toteutumisen 
ja tulosten seuranta ja valvonta. Seu-
rannalla tarkoitetaan tässä käskyn to-
teuttajan omaa toimintaa. Hänen tulee 
oma-aloitteisesti varmistaa, että kaikki 
käsketty on tullut tehdyksi ja vielä hy-
vin. Tarpeen tullen hänen tulee, edel-
leen oma-aloitteisesti, ryhtyä asian 
vaatimiin korjaaviin toimenpiteisiin. 
Tarpeen mukaan, tai esimiehen sitä 
erikseen vaatiessa, hänen tulee rapor-
toida toteutuksesta ja siinä mahdolli-
sesti esille tulleista varteenotettavista 
seikoista käskyn antajalle. käskyn an-
tajalla on puolestaan valvontatehtävä 
ja -velvollisuus.

Hyvään käskynantoon liittyy yleen-
sä jonkinlainen toteamus seuranta- ja 
valvontareaktioista. Ne ovatkin pal-
jon tärkeämpi asia kuin itse seuranta 
ja valvonta. Tässä on hyvä noudattaa 
seuraavaa filosofiaa: Ei ole samanteke-
vää, millaisia tuloksia joukko aikaan-
saa. Ei ole myöskään samantekevää, 
mitä näistä tuloksista seuraa. johta-
misen laadusta kertoo kuitenkin kaik-
kein eniten se, miten tuloksiin reagoi-
daan. Seuranta- ja valvontareaktioihin 
liittyy läheisesti sen määritteleminen, 
miten esimies on alaisensa käytettä-
vissä. Missä, milloin ja miten?
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6
JohtaJana KehittYminen

6.1 Johtajan selviytymisen edellytyksistä

johtajan onnistumista tehtävässään 
arvioidaan pelkistetysti hänen joh-
tamansa joukon sekä johtajan omien 
suoritusten, toiminnan ja ominaisuuk-
sien perusteella. johtaja ja joukko ovat 
tästä syystä yhtä, ja heidän välillään 
vallitsee kohtalonyhteys. 

joukon suoritus riippuu ensinnäkin 
sen tehtävästä ja tilanteesta sekä suo-
ritusta varten käytettävissä olevista 
voimavaroista. Näistä kahteen ensin 

mainittuun tekijään johtaja ei yleensä 
pääse juurikaan vaikuttamaan, vaan 
ne ovat annettuja. Hänellä on kuiten-
kin vähintään osavastuu voimavarois-
ta. Erityisen suuri on hänen vastuunsa 
omasta toiminnastaan ja sen taustal-
la olevista tekijöistä. keskitymmekin 
tässä tarkastelemaan johtajan omia 
selviytymisen edellytyksiä, siis asioi-
ta, joihin johtaja voi vaikuttaa ja joista 
hän vastaa. 

6.2 menestyminen ei ole saavutettu etu 

johtajan suoriutuminen hänelle usko-
tuista tehtävistä riippuu paitsi hänen 
lähtötasostaan myös siitä, miten hän 
huolehtii jatkuvasta kehittymisestään. 
jokaisen yksilön, erityisesti johtajan, 
suoriutuminen vaativista tehtävistä 
vaikeissa olosuhteissa on tiivistäen 
kiinni hänen kokonaiskuntoisuudes-
taan, hänen koulutuksestaan ja muu-
ten hankitusta osaamisestaan sekä 
hänen henkisistä voimavaroistaan. 
koska koulutus eli tarvittavien tietojen 
ja taitojen hankkiminen ja omaksumi-
nen on mitä suurimmassa määrin riip-
puvainen asianomaisen tehtävästä, 
sitä ei ole mielekästä tässä yksityis-
kohtaisesti käsitellä. Sen täytyy vain 
olla jatkuvasti ajan tasalla. 

Henkisillä voimavaroilla tarkoite-
taan kokonaisuutta, jonka perustana 
ovat yksilön maailmankatsomus, arvot 
ja asenteet. Siihen vaikuttavat lisäk-
si yksilön motivaatio, jämeryys, oma-
aloitteisuus ja yrittävyys. 

kokonaiskuntoisuus koostuu yksi-
lön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta toimintakyvystä. Tässä käyte-
tään tietoisesti käsitettä toimintakyky 
sen sijaan että puhuttaisiin kunnosta 
tai terveydestä. Toimintakyky on käsi-
te, joka on aina helppo ymmärtää suh-
teessa kulloiseenkin tilanteeseen ja 
sen vaatimuksiin. Meidän ei tarvitse 
tositilanteessa olla jonkin taulukoiden 
mukaisessa kunnossa eikä meidän 
tarvitse olla tarkkaan ottaen terveitä-
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kään. Pääasia on, että kykenemme toi-
mimaan ja selviytymään tehtävistäm-
me hyvin tuloksin. Tätä asiaa kuvaa 
hyvin seuraava lausuma: ”terve voi 
olla vain ihminen, jota ei ole keskus-
sairaalassa tutkittu”. Täysin ”terveen 
paperit” ovat siis turhan kova vaati-
mus, toimintakyky riittää.

Fyysisen kunnon perustana on ter-
veys ja fyysinen toimivuus, jota mi-
tataan kestävyydellä, lihaskunnolla 
ja lihastasapainolla. Psyykkisen kun-
non osatekijöitä ovat paineensieto, it-
setuntemus, itsetunto, arvot, asen-
teet ja motivaatio. Sosiaalista kuntoa 
taas mitataan yhteistyökyvyllä, vuo-
rovaikutustaidoilla ja muiden ihmis-
ten arvostamisella. kaikkien näiden 
osatekijöiden tulisi olla vähintään koh-
tuullisessa kunnossa, jotta voitaisiin 
ennustaa hyvää suoriutumista vaikeis-

sa olosuhteissa. Osatekijöiden merki-
tystä ja keskinäisiä suhteita voidaan 
kuvata seuraavalla kertolaskukaaval-
la:

kokonaiskuntoisuus = Fyysinen 
kunto x Psyykkinen kunto x Sosiaali-
nen kunto. 

kertolaskun säännöistä muistam-
me, että tulos on nolla (0), jos yksikin 
kertojista/kerrottavista on nolla. Tämä 
sääntö pätee yleisesti ottaen myös 
kokonaiskuntoisuuteen. kaiken pi-
tää olla vähintään kohtalaisessa kun-
nossa. jonkin osan huono tila sitoo 
herkästi energiaa ja heikentää siten 
muitakin osatekijöitä. Esimerkiksi fyy-
sisen kestävyyden pettäessä joutuvat 
myös psyykkinen ja sosiaalinen kunto 
kovalle koetukselle. Periksi antaminen 
on herkässä, huumori ei kuki ja toiselle 
tulee sanottua pahasti.

6.3 tahtoa ja positiivista ajattelua tarvitaan 

Ihmisten johtaminen, erityisesti itsen-
sä johtaminen, on suurimmaksi osaksi 
uskoa ja mielikuvia, joihin voidaan vai-
kuttaa. Siksi lähinnä urheilumaailmas-
sa kehitetyt, käytännössä koetellut ja 
hyviksi havaitut henkisen valmentau-
tumisen keinot ovat hyvä mutta lähes 
täysin kyntämätön sarka suomalaisen 
johtamisen maailmassa. 

Henkisen valmennuksen ja valmen-
tautumisen perusta on positiivinen 
ajattelu. Pessimismillä ja negatiivisilla 
ajatuksilla ei voiteta mitään. Valmiis-
ta tappiomielialasta tulee herkästi hy-
vienkin suorittajien kohdalla tarttuva, 
itseään toteuttava ennuste. Positiivi-
nen ajattelu ei tietenkään takaa hyviä 

tuloksia, mutta luo niille hyvät lähtö-
asemat. ”Tyhjän saa pyytämättäkin” 
ja ”luja tahto vie miehen vaikka läpi 
harmaan kiven” sanovat vanhat suo-
malaiset sananlaskut. 

jokainen meistä on hyvä jossakin, 
eikä kenenkään tarvitse olla erinomai-
nen kaikessa. Omien vahvuuksien tun-
nistaminen ja niille rakentaminen on 
tärkeä henkisen valmentautumisen 
lähtökohta. On tietenkin hyvä tunnis-
taa myös heikkoutensa, koettaa pois-
taa niitä, joille jotakin mahtaa ja koet-
taa elää niitten kanssa, joille ei mitään 
mahda.

Erittäin tärkeä henkisen vahvuuden 
lähde on sekä omien että yhteisten on-



���

nistumisten ja epäonnistumisten pur-
ku. Näin varmistetaan se, etteivät 
onnistumiset pääse kasvattamaan val-
heellista täydellisyyden ja erehtymät-
tömyyden tunnetta. On hyvä muistaa, 
että onnistuminen ei ole saavutettu 
etu. Onnistumiset eivät toistu, ellem-
me viitsi ”avata” niitä ja selvittää, mis-
tä ne johtuivat. Onnistumisten ohel-
la myös epäonnistumiset ovat ennen 
muuta oppimisen mahdollisuus. Läpi-
käydyt epäonnistumiset eivät jää jäy-
tämään yksilön eivätkä joukon mieltä 
vaan saattavat selvitettyinä jopa lisä-
tä vastaista selviytymiskykyä. Mikä ei 
tapa, se vahvistaa.

johtajallakin on tunteet ja lupa tun-
tea. Omien tunteiden käsittely auttaa 
selviytymään vaikeistakin tilanteis-
ta ja niiden jälkitiloista. Pelko, viha, 
ärtymys, suru, kaipaus, ilo, ne ovat 
kaikki sallittuja eikä niiden näyttämi-
nenkään ole kiellettyä. kielletyt, pei-
tetyt tunteet sitovat kohtuuttomas-
ti johtajan energiaa, jonka tulee olla 
käytettävissä aivan muuhun. Eri asia 
on sitten se, ettei johtaja saisi antaa 
tunteittensa vaikuttaa ainakaan lii-
kaa omaan toimintaansa ja käyttäyty-
miseensä.

Tavoitteellisuus ja yrittävyys ovat 
tärkeitä ja kehitettävissä olevia omi-
naisuuksia. johtajan tulee olla tässä 
suhteessa esimerkillinen. Ei riitä, että 
asiat ovat ”sinne päin”. Ei saa ajatel-
la, sanomisesta puhumattakaan, että 
”ei ole markkaakaan kiinni tässä hom-
massa”. Sinnikäs yrittäminen ei tie-
tenkään saa olla tyhmää saman asian 
toistamista, vaan uusien ideoiden ke-
hittelemistä ja kokeilemista, riskienkin 
uhalla. kaikkiin merkittäviin suorituk-
siin kannattaa opetella keskittymään. 
kaikki urheilijat joutuvat opettele-
maan tämän taidon ja hoitavat keskit-
tymisen kukin omalla tavallaan. 

jatkuvan ja pitkäkestoisen rasituk-
sen alaisena työskentelevälle johta-
jalle opeteltu ja tehokas rentoutumi-
nen tarjoaa mainion mahdollisuuden 
voimavarojen keräämiseen vaativan 
suorituksen jälkeen tai ennen sitä. 
Rentoutumistekniikoita on erilaisia, 
ja niihin kannattaa rauhassa tutustua 
ja sitten kehittää niiden pohjalta sel-
lainen oma tapa, joka toimii vaikeis-
sakin olosuhteissa. Hyvät unenlahjat 
ovat tietenkin korvaamaton etu, mut-
ta niitä ei ole kaikille suotu. jokainen 
tilaisuus lepoon kannattaa käyttää 
hyväksi.

On vain niin, että alaisten levätessä 
johtaja joutuu usein huolehtimaan mo-
nista asioista ennen kuin tulee hänen 
vuoronsa lepoon. johtajan on kuiten-
kin hyvä kaiken aikaa muistaa huoleh-
tia myös omasta jaksamisestaan ja le-
vätä välillä riittävästi itsekin. kukaan 
ei ole korvaamaton, ja tehtäviä voi ja 
pitääkin osata delegoida lähimmille 
alaisilleen.

Urheilumaailmasta voimme myös 
omaksua mielikuvaharjoittelun erittäin 
tehokkaana keinona valmistautua vaa-
tiviin suorituksiin. Mielikuvaharjoitte-
lu edellyttää tietenkin sitä, että muis-
tissamme on selkeä ja voimakas kuva 
siitä, millainen on täydellinen suori-
tus. Sellainen voi syntyä vain erittäin 
huolellisen suunnittelun ja runsaan 
harjoittelun tuloksena. Urheilun piiris-
tä löytyy selviä tutkimustuloksia, jotka 
osoittavat, että parhaisiin suorituksiin 
yltää yksilö tai joukkue, joka analysoi 
oikeata suoritusta, harjoittelee sitä hy-
vin ja lopuksi valmistautuu suorituk-
seen käymällä mielikuvissaan, ikään 
kuin ”sisäistä filmiään” kelaten läpi 
oikeata suoritusta.

JohtaJana KehittYminen
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6.4 miten jaksaa johtajana

selviytymisfilosofian: ”Täs-
tä selvitään vain kuorimalla 
peruna kerrallaan, jokainen 
mahdollisimman nopeasti.”

• aloita henkilökohtainen kehit-
tymisesi vahvuuksistasi, sil-
lä siinä onnistut varmimmin 
ja nopeimmin. Onnistumisen 
kokemukset ovat välttämät-
tömiä. Ilman niitä et jaksa jat-
kaa, sillä kehittyminen on tie.

• Tunnista aikaisemmat onnis-
tumisen kokemuksesi, palau-
ta niitä mieleesi ja hae voimaa 
niiden synnyttämistä muisti-
kuvista.

• Huolehdi fyysisestä kunnos-
tasi. jos uuvut fyysisesti, huo-
lehdi riittävästä levosta.

• Muista, että stressi on voitto-
puolisesti hyödyllinen ilmiö, 
liikkeellepaneva voima, joka 
auttaa ihmistä vaikeittenkin 
paikkojen yli. Liika on kuiten-
kin liikaa. Varo hiipivää, ku-
muloituvaa stressiä. Tunnis-
ta henkinen uupuminen ja 
hae tarpeen mukaan ajoissa 
apua.

• Älä ota ”toisten kiviä” kan-
nettavaksesi äläkä ota ”ryk-
mentin murheita”. Sinulla on 
oikeus luottaa siihen, että 
ylempäsi ja kollegasi huo-
lehtivat omista vastuualueis-
taan. keskity Sinä omaasi. 
Tämä ei tietenkään saa joh-
taa välinpitämättömyyteen 

Seuraavassa joitakin kokemukseen 
perustuvia neuvoja, jotka auttavat sel-
viytymään vaikeistakin tilanteista:

• Valmistautuessasi haasteelli-
seen tehtävään keskity loppu-
tulokseen, siihen tunteeseen, 
joka Sinulla tulee olemaan ol-
lessasi voittajana perillä.

• Älä murehdi matkalla olevia 
esteitä etukäteen, sillä se uu-
vuttaa Sinut jo ennen suori-
tusta.

• Älä pelkää virheitä, sillä nii-
den ajatteleminen usein joh-
taa niihin. ajattele sen sijaan 
”oikean suorituksen myötäi-
sesti”.

• Tahdo hyviä asioita voimak-
kaasti. jos tahto ja mielikuvi-
tus vetävät eri suuntiin, mieli-
kuvitus voittaa aina. 

• Älä harmittele menneitä vir-
heitä äläkä pelkää tulevia, 
keskity elämään NYT ja sii-
hen, mitä kulloinkin olet teke-
mässä. 

• ajattele, miten puhuttelet it-
seäsi, sillä vastaus on aina: 
”Yes, Boss! Sure, Boss!”. Älä 
siis ole liian kova itseäsi koh-
taan, se saattaa lannistaa.

• Paloittele ”elefantti” ennen 
kuin alat syödä sitä, sillä muu-
ten tukehdut. ”Perunateatte-
rissa” kuorittavan valtavan 
perunamäärän edessä lähes 
epätoivoon joutunut 60-luvun 
varusmies kehitti seuraavan 
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siitä, mitä ympärilläsi tapah-
tuu. On hyvä tuntea vastuuta 
ympäristöstään, mutta todel-
lisuudessa Sinun odotetaan 
kuitenkin vastaavan omas-
ta osuudestasi. Liian suurten 
murheiden kantaminen uu-
vuttaa.

• Muista, että aikuisessa vuoro-
vaikutuksessa hyvä lähtöase-
telma on itsensä ja muiden 
hyväksyminen eli periaate: 
”Minä olen Ok, muut ovat 
Ok”. 

• Muista myös, että Sinun ei 
tarvitse niellä kaikkia syöttejä 
eikä mennä kaikkiin ”peleihin” 
mukaan. joidenkin asioiden 
on hyvä antaa mennä ”toises-
ta korvasta sisään ja toises-
ta ulos”. Tiukoissa paikoissa 
ihmiset sanovat kaikenlaista, 
jota ei ole tarkoitettu henkilö-
kohtaisesti johtajalle.

• koeta etsiä pulmiin muitakin 
ratkaisuja kuin ”lisää saman-
laista”, sillä lisäponnistuksis-
ta syntyvä lisähyöty pienenee 
nopeasti tilanteen jatkuessa 
– ja se turhauttaa ja uuvuttaa. 
koeta irrottautua totutuista, 
kaavamaisista malleista, us-
kalla kyseenalaistaa ja ajatel-
la vaihtoehtoja.

• Opettele purkamaan pulma-
tilanteissa ja niiden jälkeen 
myös tunteet yhdessä mui-
den kanssa.

• jos tehtäväsi on johtaa, muis-
ta eri vaikuttamiskeinojen eli 
käskemisen sekä järkiperäi-
sen ja tunnepohjaisen vai-
kuttamisen vahvuudet ja 
heikkoudet ja käytä niitä jous-
tavasti tilanteen mukaan.

• Harrasta! Hyvät, ”akkuja la-
taavat” harrastukset auttavat 
jaksamaan.

6.5  ulkopuolinen apu saattaa olla tarpeen 

ja lopuksi: huolehdi siitä, että Sinul-
la on joku luotettava ja ymmärtävä 
henkilö, jonka kanssa voit halutessasi 
puhua työsi haasteista. Tämä on tar-
peen erityisesti vaikeissa muutosti-
lanteissa, joissa tunnet johtajana ole-
vasi ikään kuin puun ja kuoren välissä. 
Tällainen ”sparraaja” voi olla joku lä-
heinen, mieluiten hyvä ystävä. Puo-
lisoa tai aivan lähipiiriä ei ole ehkä 
hyvä rasittaa oman työsi yksityiskoh-
dilla. Tarvitset heitä voimavarojesi tu-

kemiseen muulla tavoin. Omaa alaista 
ei ole myöskään syytä ottaa uskotuk-
seen. Oman työorganisaation piiristä 
tai sen ulkopuolelta löytyvä mentori, 
”vanha viisas” voi olla hyvä ratkaisu. 
Erilaiset koulutustilaisuudet tarjoavat 
halukkaalle mahdollisuuden ajatusten 
vaihtoon kollegoitten kanssa. ammat-
timainen työnohjaus tai valmennus voi 
myös tulla kysymykseen, mutta sil-
le täytyy sitten löytää maksaja, usein 
oma viisas työnantaja.  

JohtaJana KehittYminen
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Älä kuitenkaan lähde tällaiseen 
keskusteluyhteyteen siinä toivossa, 
että saisit kumppaniltasi valmiita neu-
voja ja ratkaisumalleja. Parhaimmil-
laan tämä toimii niin, että keskustelu 
ohjaa Sinut ratkaisun äärelle, ja Sinä 
itse oivallat sen. kun sitten teet pää-
töksesi, se on Sinun omasi, ja Sinä yk-

sin olet siitä vastuussa. Tämä saattaa 
tuntua kovalta, mutta johtajana Sinul-
ta odotetaan yleensäkin juuri tällaista 
jämeryyttä. Miten voisitkaan kantaa 
vastuuta alaisistasi ja Sinulle usko-
tuista tavoitteista, ellet kykene otta-
maan vastuuta itsestäsi ja omasta ke-
hittymisestäsi.

6.6 itsensä kehittäminen on tavoitteellista toimintaa

Itsensä kehittäminen on parhaimmil-
laan hyvin määrätietoista ja tavoit-
teellista toimintaa. jokaisen johtajan 
tavoitteet määräytyvät sen mukaan, 
mitä häneltä odottavat työnantaja, 
oma esimies, kollegat ja tietenkin alai-
set. Ellet tiedä, mitä nämä odotukset 
ovat, ota selvää!

Ennen liikkeelle lähtemistä kan-
nattaa selvittää lähtötilanne, kehit-
tymisen lähtöasemat. Muutoin toimii 
kuin suunnistaja, jolla kyllä on kart-
ta ja kompassi ja tieto siitä, minne pi-
täisi päästä, mutta joka ei tiedä missä 

on. Lähtöpaikka voi rakentua omaku-
vasta, joka toivottavasti on realisti-
nen sekä tiedoista, joita asiantuntijat 
voivat antaa erilaisten testien ja kar-
toitusten perusteella. aivan korvaa-
matonta on se tieto, jonka saa oman 
esimiehen, omien alaisten, kollegoi-
den, ystävien ja perhepiirin antamas-
ta palautteesta. avainkysymys onkin 
sitten palautteen hyväksyminen ja 
hyödyntäminen. Palaute auttaa paitsi 
lähtötilanteen kirkastamisessa myös 
realistisen omakuvan piirtämisessä ja 
tavoitetilan määrittelyssä.

Kehittymisen lähtöasemat

Realismi???
Omakuva

Testit
Kartoitukset

Tahto ???

Hyväksyminen???
Hyödyntäminen???

Palaute
omalta esimieheltä

omilta alaisilta
kollegoilta
ystäviltä

asiantuntijoilta
kotijoukoilta

Lähtötilanne Tavoitetila
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On erittäin tärkeätä selvittää itsel-
leen, mitä haluaa kehittää. kysymys 
ei ole oman minän, persoonallisuu-
den tai temperamentin muuttamises-
ta. kehittämisen kohteet ovat selväs-
ti realistisempia. jokaisella johtajalla 
on oikeus johtaa omasta persoonas-
taan käsin. Erilaiset tilanteet ja omat 
alaiset erilaisina yksilöinä edellyttä-
vät myös tiettyä joustavuutta johta-
misotteessa. kysymys on lähinnä joh-
tamiskäyttäytymisestä, siis alueesta, 
jota aikuisen ihmisen on kyettävä 
hallitsemaan niin, että vuorovaikutus 
muiden kanssa toimii. aivan ratkai-
sevaa on se, millaisena omat alaiset 
kokevat johtajansa toiminnan. Niinpä 
heidän antamansa palaute siitä on ar-
vokkainta mahdollista tietoa, jota joh-
taja tarvitsee miettiessään kehitty-
mistään johtajana. 

kaikkia ei tietenkään voi aina tyy-
dyttää, mutta alaisten enemmistön 
tyytymättömyys on kyllä kohtalokasta. 
johtaja joutuukin miettimään, missä 
asioissa hän voi ja haluaa tulla alaisi-
aan vastaan, ja kuinka pitkälle. Tämän 
kirjan annin, omien tavoitteiden ja läh-
töasemien pohjalta jokainen johtaja voi 
lähteä rakentamaan omaa kehitysoh-
jelmaansa. Se voi muodostua erilaisis-
ta koulutusohjelmista ja yksittäisistä 
koulutustilaisuuksista, harjoituksista 
ja itseopiskelusta. 

kehittämistehtävä on erittäin haas-
tava. kehitys ei tapahdu muutamalla 
harppauksella vaan vaatii kärsivälli-
syyttä ja sitkeyttä. Ei kannata haukata 
liian suurta palaa kerrallaan eikä yrit-
tää edetä liian nopeasti. järkevintä on 
valita 3 - 5 kehittämiskohdetta kerral-
laan ja antaa itselleen vuosi tai aina-
kin useampi kuukausi aikaa niiden to-
teuttamiseen. 

kehittämiskohteet kannattaa myös 
asettaa keskinäiseen tärkeysjärjestyk-

seen, jotta voi vaikeissakin olosuhteis-
sa keskittyä olennaisimpiin asioihin. 
kullekin kehittämiskohteelle on mää-
riteltävä omat, mielellään mitattavissa 
olevat tavoitteensa sekä tarpeen mu-
kaan se ajankohta, johon mennessä 
tavoite tulee saavuttaa. Mitä suurem-
mista tavoitteista on kysymys, sitä vii-
saampaa on jakaa ne mahdollisimman 
pieniin, vaiheittain saavutettaviin vä-
litavoitteisiin. 

kannattaa myös määritellä ”väliai-
ka-asemat”, joilla voi arvioida edisty-
mistä ja ryhtyä tilanteen mahdollises-
ti vaatimiin korjaaviin toimenpiteisiin. 
Tärkeää on tehdä toimintasuunnitel-
ma tavoitteiden saavuttamiseksi. aina 
kun itselle asetettu määräaika on ku-
lunut umpeen, kannattaa pohtia itsek-
seen tai mielellään yhdessä jonkun 
kollegan tai muun läheisen ihmisen 
kanssa, mikä on tilanne. Miltä näyttää 
nyt? Mitkä tavoitteet on saavutettu? 
Mitkä eivät ole toteutuneet ja miksi? 
Mitä olet itse tehnyt ja mitä on vie-
lä tekemättä? Mitkä seikat ovat aut-
taneet kehittämistyössä? Entä mitkä 
ovat haitanneet työskentelyä? 

kun näihin kysymyksiin vastaa aika 
ajoin huolellisesti, tietää jatkuvasti, 
missä on menossa ja miten siihen asti 
on tullut. arvioinnin jälkeen voi jät-
tää menneen taakseen ja kääntää rin-
tamasuunnan tulevaisuuteen. kehit-
täminen ja kehittyminen on nimittäin 
nähtävä pikemminkin tienä kuin pää-
määränä. Valmiiksi et tule koskaan, 
mutta tärkeintä onkin jatkuva liike, 
mieluiten tietenkin oikeaan suuntaan. 
Se joka pysähtyy ja laiminlyö kehitty-
misensä, taantuu varmasti, kun maail-
ma hänen ympärillään muuttuu kiihty-
vällä vauhdilla. 

Johtajaksi ei tulla eikä synnytä. 
Johtamiseen on pakko kasvaa joka 
päivä. 

JohtaJana KehittYminen
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6.7 syväjohtamisesta tukea 

mat varusmiesten joukosta valikoitu-
valle joukolle tarjoaa. 

Syväjohtaminen on alkanut luon-
nollisesti kiinnostaa kovasti myös nii-
tä hiukan vanhemman polven reservin 
johtajia, joiden varusmiesaikana sy-
väjohtamisesta ei vielä tiedetty tuon 
taivallista. Heitähän on kymmenin tu-
hansin. Syväjohtamisen isä, eversti-
luutnantti ja kasvatustieteen tohto-
ri Vesa Nissinen on hionut teoriaansa 
ja taitojaan kohta kymmenen vuoden 
ajan myös reservin johtajien koulut-
tajana kRISO-kursseilla. Hänestä ja 
muistakin valistuneista upseereista 
on tullut kysyttyjä luennoitsijoita sivii-
limaailman johtamiskoulutustilaisuuk-
sissa. Nissisen mukaan johtamista 
käsittelevissä kirjoissa yleensä kuva-
taan, mitä johtaminen on. Syväjohta-
misen kautta Nissinen haluaa kertoa, 
kuinka johtamista voi oppia. 

Sotilasjohtajan, niin reserviläisen 
kuin aktiivinkin, on muuten hyvä tun-
nistaa se tosiasia, että syväjohtamisen 
kaikkia ainesosat eivät suinkaan tule 
vierailta mailta. jokaisen sotilasjohta-
jan kannattaa aika ajoin kerrata aika-
naan vannomansa sotilasvalan loppu-
osa: 

”Jos minut asetetaan esimiesase-
maan, tahdon olla alaisiani kohtaan 
oikeudenmukainen, pitää huolta 
heidän toiveistaan, olla heidän neu-
vonantajanaan ja ohjaajanaan sekä 
omasta puolestani pyrkiä olemaan 
heille hyvänä ja kannustavana esi-
merkkinä.”

Siinäpä täyttä asiaa myös syväjoh-
tamisen peruskallioksi! Entäs sitten 
Yleinen palvelusohjesääntö (YlPalvO)? 
Siellä syvennetään valassa vannottua 

Syväjohtamiseksi ristitty johtajana 
kasvamisen ja kehittymisen idea ja 
sen työkalut ovat olleet puolustusvoi-
missa jo usean vuoden ajan johtajuu-
dessa kehittyjien tukena. Sen ”hyvä 
sanoma” on levinnyt myös siviilimaa-
ilmaan, missä monet yritykset ja julki-
sen sektorin organisaatiot ovat omak-
suneet sen. Syväjohtamisen ideat ja 
sen tarjoamat mahdollisuudet kehit-
tymiseen ja kehittämiseen kannat-
taakin saattaa jokaisen suomalaisen 
esimiesasemassa olevan ja jokaisen 
suomalaisen organisaation saatavil-
le. Puolustusvoimien piirissä, sen va-
rusmiesjohtajien eli tulevien reservin 
johtajien sekä tietenkin myös tulevien 
ammattisotilaiden koulutuksessa ne 
ovat jo vakuuttavasti näyttäneet toi-
mivuutensa. Sieltä vuosittain reserviin 
siirtyneiden tuhansien varusmiesjoh-
tajien tuoma tieto on herättänyt suur-
ta mielenkiintoa erilaisissa johtami-
sesta kiinnostuneissa tahoissa. 

Puolustusvoimathan tuottavat so-
dan ajan joukkojen osana joka vuosi re-
serviin n. 8.000 syväjohtamisen opein 
koulutettua nuorta miestä ja naista, 
upseeria ja aliupseeria, joista suurin 
osa tulee tutkimusten valossa menes-
tymään myös työelämässä erinomai-
sesti. On huomattava, että nämä tutki-
mustulokset ovat peräisin ajalta ennen 
syväjohtamista. Voimme siis odottaa 
syväjohtamisen tuottavan vielä mer-
kittävän laatulisän suomalaiseen joh-
tajuuteen, ihmisten johtamiseen. On 
todella korkea aika suuren yleisön, en-
nen muuta median, ja sitäkin suurem-
malla syyllä ns. ammattimedian, korja-
ta käsityksiään siitä johtamismallista 
ja -koulutuksesta, jonka puolustusvoi-
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kuvaamalla puolustusvoimien edellyt-
tämää kuria, käskyn pyhyyttä ja johta-
jana toimimista tavalla, joka luo erin-
omaista ohjesäännöllistäkin perustaa 
syväjohtamiselle. kannattaa muuten 
tutustua! Harvasta yrityksestä löytyy 
niin selkeätä normitusta sille, mitä or-
ganisaatio odottaa johtajiltaan ja mitä 
heidän alaisillaan on oikeus odottaa.

Syväjohtamisessa ei pitäisi olla mi-
tään merkillistä, sillä menestyneet hy-
vät sotilasjohtajamme ovat yleensä 
olleet hyviä ihmisten johtajia ja toi-
mineet vaistomaisesti syväjohtami-
sen ajatusten suuntaisesti. Voidaan-
kin sanoa, että uutta ja merkittävää 
on nyt syväjohtamisen ajattelun viral-
linen hyväksyminen ja vahvistaminen 
puolustusvoimissamme sovellettavak-
si johtamistavaksi. Uutta on myös sen 
määrätietoinen kouluttaminen varus-
miesaikana aliupseeri- ja reserviup-
seerikouluissa noin neljän kuukauden 
aikana sekä sen käytännön työharjoit-
telu tämän koulutuksen jälkeen omas-
sa perusyksikössä ja näiden tulevien 
reservin ryhmänjohtajien ja joukku-
eenjohtajien omien sodan ajan alais-
ten kanssa myös noin neljän kuukau-
den aikana. Tämän perusteellisen 
koulutuksen jälkeen nämä nuoret so-
tilasjohtajat saavat reserviin siirtyes-
sään sekä kouluttajiltaan että samaan 
aikaan reserviin siirtyviltä alaisiltaan 
varsin yksityiskohtaisen syväjohtami-
sen kriteereihin perustuvan arvion on-
nistumisestaan johtajina. Lisäksi he 
saavat ”työtodistuksen”, joka yksityis-
kohtaisuudessaan on vertaansa vailla 
ja jolla varmasti on arvoa sekä opinto-
ja että työelämää ajatellen.

Syväjohtaminen lähtee johtamisen 
kokonaisuudesta, johon aina kuuluu 
tietty organisaatio ja sen osana oma 
ryhmä, joukkue ja perusyksikkö sekä 
tämän organisaation tehtävä, yleinen 

rakenne ja rutiinit eli koko joukko va-
kioituja toimintatapoja. johtajana toi-
miminen edellyttää aina myös tiettyä 
ammattitaitoa eli kykyä käyttää tilan-
teen mukaan taisteluvälineitä ja sitä 
valmiutta, joka joukkoon on koulutuk-
sella luotu tehokkaimmalla mahdol-
lisella tavalla. ammattitaito merkit-
see siten sotilasjohtamisen prosessien 
hallintaa. 

Nissisen ja syväjohtamisen lähes-
tymiskulmana on ennen muuta ihmis-
ten johtaminen. Itse asiassahan vain 
ihmisiä voi johtaa! johtamisen Nissi-
nen näkee ennen muuta ihmisten vä-
lisenä toimintana, vuorovaikutuksena. 
Se ei ole tiedettä eikä taidetta, täydel-
lisiä johtajia ei ole, mutta johtajuudes-
sa voi kuitenkin jokainen kehittyä. Se 
onkin tarpeen, sillä synnynnäiset joh-
tajat ovat harvassa. Syväjohtaminen ei 
ole mitään ”pehmoilua”, vaikka monet 
vanhakantaiset sotilasjohtajat ovat 
varmaan sitä epäilleetkin. kovia tosi-
asioita riittää: johtajana kehittymisen 
perusta on aina alasta ja organisaati-
osta riippuva rautainen ammattitaito. 
Sen päälle voi sitten ryhtyä asettele-
maan syväjohtamisen kulmakiviä: luot-
tamuksen rakentamista, inspiroivaa 
tapaa motivoida (lue: innostamista), 
älyllistä stimulointia (lue: virikkeitä ja 
rohkaisua oman järjen käyttämiseen) 
ja ihmisen yksilöllistä kohtaamista. 

Syväjohtaminen lähtee siitä realis-
tisesta näkemyksestä, että näiden kul-
makivien lisäksi löytyy aina myös jokin 
määrä kontrolloivaa johtamista. Orga-
nisaatiosta riippumatta sitä tarvitaan 
jonkin verran. Liika on kuitenkin liikaa, 
ja alaiset toimivat tässä lahjomattomi-
na tuomareina. kriittinen raja on yli-
tetty, jos kontrolli viestii luottamuksen 
puutteesta ja tuntuu holhoavalta tai 
peräti ahdistavalta. johtajan on syy-
tä silloin tarkistaa ihmiskäsitystään ja 
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johtamisviestintäänsä ja -käyttäyty-
mistään. Passiivinen johtaminen tyy-
liin ”antaa mennä” ei myöskään käy, 
vaikka varsinkin asiantuntijaorgani-
saation johtaja herkästi tähän ansaan 
lankeaakin yrittäessään olla luoville ja 
monesti vaikeille alaisilleen mieliksi ja 
antaa heille heidän himoitsemaansa 
liikkumatilaa.

Tulokset lopulta ratkaisevat onko 
johtamisessa onnistuttu vai ei. Tekni-
sesti tasavertaisista yrityksistä me-
nestyy säännönmukaisesti parhaiten 
se, jonka ihmisiä johdetaan taitavim-
min. Sama pätee kansallisellakin ta-
solla tässä globalisoituvassa maa-
ilmassa. johtamistyön tuloksena 
Nissinen näkee ennen muuta johtajan 
tehokkuuden, kyvyn saada aikaan or-
ganisaatiolle tärkeitä tuloksia. Tulok-
sellisesta johtamistyöstä kertoo myös 
alaisten, kollegojen ja oman esimiehen 
tai yrityksissä omistajien, miksei myös 
asiakkaiden tyytyväisyys johtamista-
paan. Tämä tyytyväisyys tuottaa sit-
ten alaisten halun tehdä parhaansa ja 
toisinaan jopa kyvyn ylittää itsensä. 

Rakentava palautekulttuuri on sy-
väjohtamisen perusta. Syväjohta-
misen keskeisiin ideoihin kuuluu 
mahdollisuus saada säännöllistä pa-
lautetta omilta alaisiltaan, kollegoil-
taan ja omalta esimieheltään. Palau-
te on systemaattisesti kytketty edellä 
kuvattuihin syväjohtamisen kulmaki-
viin. Saamansa palautteen perusteel-
la johtaja tekee päätöksensä kehittä-
miskohteistaan ja miettii, miten hän 
voisi vahvistaa itseään vahvuuksiensa 
alueella ja kehittää itseään niillä alu-
eilla, joista hän on saanut kriittistä pa-
lautetta. Palautteen perusteella hänel-
le muotoutuu oma johtajaprofiili, jossa 
tapahtuvia muutoksia hän kykenee 
seuraamaan saadessaan säännöllistä 
palautetta.

Syväjohtaminen ei ole, vaikka epäi-
lijöitäkin riittää, mitenkään ristiriidas-
sa johtamisen kovien elementtien, 
vallan ja vastuun kanssa. Tai sotilasor-
ganisaatiossa kurin ja käskyn pyhyy-
den kanssa. johtaja ja hänen alaisen-
sa ovat kyllä kaikissa organisaatioissa 
samassa veneessä; vain yhdessä he 
voivat menestyä, mutta yhdessä he 
myös pahimmassa tapauksessa kaa-
tuvat, johtaja tiukoissa paikoissa 
usein ensin. johtajan paikka siinä ”ve-
neessä” tuo aina mukanaan kaksi asi-
aa, jotka väistämättä merkitsevät jon-
kinasteista etäisyyttä alaisiin, usein 
entisiin kollegoihin, ystäviin. Ne asi-
at ovat vastuu ja valta. johtaja vastaa 
aina kaikesta, usein jopa ”päällään”, 
omalle esimiehelleen, yrityksen toimi-
tusjohtaja hallitukselleen. Voidakseen 
tuon vastuunsa kantaa, hänellä tulee 
olla valtaa, käytännössä päätös- ja toi-
mivaltaa. 

Näitä kovia tekijöitä ei mikään mah-
ti maailmassa voi muuttaa, eikä syvä-
johtaminenkaan sitä tee. Päinvastoin; 
se auttaa kohtaamaan tämän kovan 
todellisuuden tavalla, jonka alaisetkin 
hyväksyvät. Sotilasorganisaatiossa 
aina tarpeen mukaan käsketään, sivii-
lissä käytetään työnantajan työnjohto-
oikeutta. Hyvä johtaja ei kuitenkaan 
rakenna johtajuuttaan pelkästään ase-
ma-arvovaltansa, käskemisen ja ku-
rinalaisuuden varaan, vaan luottaa 
alaisiinsa, luo heille motivoitumisen 
edellytyksiä, rohkaisee käyttämään 
omaan järkeään, kuuntelee heitä ja us-
kaltaa kohdata jokaisen heistä ainut-
kertaisena inhimillisenä olentona, sil-
mästä silmään. Hän on Syväjohtaja!

johtajana kehittyminen ja johta-
miskäyttäytymisen muuttaminen on 
vaikeaa ja pitkäjänteistä työtä. Se kui-
tenkin palkitsee mahtavasti, jos sii-
nä onnistuu. jos havaitsee itsessään 
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selkeän kehittämistarpeen, tarvitaan 
selkeä päätös kehittämistoimiin ryh-
tymisestä. Sen jälkeen kannattaa kes-
kittyä yhteen asiaan kerrallaan, pitää 
se joka päivä mielessään ja sitten toi-
mia niin kuin on päättänyt. kannattaa 
muistaa, että ihmisten, jotka johtajan 
jo tuntevat, on vaikeaa muuttaa mieli-

pidettään hänestä ja hänen toiminnas-
taan. Ei siis pidä masentua, vaikka tu-
lokset eivät heti palautteissa näy, sillä 
muutokset vievät aina aikaa. kannat-
taa olla nöyrä kehittymistarpeittensa 
edessä. jokainen voi kehittyä myös 
syväjohtajana eli hyvänä sotilasjohta-
jana, jos sitä vain todella haluaa ...
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suomen Reserviupseeriliitto ry 
on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aat-
teellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan 
Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta.

Yksi Reserviupseeriliiton (RUL) tärkeimmistä tehtävistä on toi-
mia asiantuntijana koulutukseen, vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön ja niiden kehittämiseen koskevissa kysymyksissä.

RUL:n varsinainen johtamiskoulutus käynnistyi vuonna 1967. 
käytännön järjestäjinä etupäässä siviilijohtamisen kursseilla toi-
mivat reserviupseeripiirit. Liitto vastasi koulutuksen ja materiaa-
lin suunnittelusta ja tuottamisesta sekä kouluttajakoulutuksesta. 
1990-luvulta alkaen koulutus on tapahtunut yhteisellä sopimuk-
sella pääasiassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPk) 
puitteissa. Samaan aikaan ajoittunut toimintaympäristön muutos 
mahdollisti avoimen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen. 

RUL:ssa johtamiskoulutuksen painopiste siirtyi kriisi- ja sotilas-
johtamisen koulutukseen (kRISO). Tämän koulutuksen lähtökoh-
tana toimi ihmisten johtaminen poikkeus- ja ääriolosuhteissa. 
RUL:n tavoitteena oli yhdistää siviili- ja sotilasjohtamisen tietä-
mys sekä vertailla viime sotiemme ja tämän päivän sotilasjohta-
misen oppeja. 

RUL:ssa johtamiskoulutuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. 
kun myös MPk:n johtamiskoulutuskurssit uudistuvat, RUL on ha-
vainnut tarpeelliseksi tuottaa tämän kirjan johtamiskoulutuksen 
perustasolle sopivaksi itseopiskelumateriaaliksi. 

Lisää tietoa Reserviupseeriliitosta löydät liiton nettisivuilta
www.rul.fi.
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