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Johdanto

Maailmassa	  on	  monta	  kirjaa	  johtamisesta:	  Teoreettisia	  ja	  suoraan	  ohjeisiin	  meneviä,	  
trendikkäitä,	  vinkkilistauksia,	  henkilökohtaisista	  tarinoista	  ammentavia	  ja	  suurten	  gurujen	  
viisauksia.	  
Tämä	  kirja	  kuitenkin	  on	  puuttunut:	  Esimiehistyminen.	  
Kirjan	  kantavana	  ajatuksena	  on	  se,	  että	  hyvä	  johtaminen	  vaatii	  hyvää	  itsensä	  johtamista.	  Ja	  
hyvä	  itsensä	  johtaminen	  vaatii	  hyvää	  itsetuntemusta.	  Tämän	  kirjan	  tarkoituksena	  on	  
käynnistää	  lukijassa	  ajatusprosessi,	  joka	  saisi	  liikkeelle	  halun	  tutustua	  itseensä,	  tulla	  
paremmaksi	  itsensä	  johtajaksi	  ja	  sitä	  kautta	  myös	  paremmaksi	  esimieheksi.	  
Ajatus	  kirjasta	  syntyi	  keskustelun	  pohjalta.	  Samoin	  itse	  kirja	  syntyi	  vahvassa	  
vuorovaikutuksessa,	  keskustelunomaisesti.	  Toivomme,	  että	  kirjamme	  ei	  ole	  maailman	  
viimeinen	  johtamiskirja	  –	  saattaa	  olla,	  ettei	  se	  ole	  edes	  meidän	  viimeisemme.	  Toivomme,	  että	  
keskustelusta	  lähtenyt	  kirja	  myös	  eläisi	  keskusteluna.
Tämän	  kirjan	  tausta	  on	  työhyvinvointi-‐	  tai	  ehkä	  oikeammin	  työpahoinvointikeskustelussa.	  	  Se	  
kirvoitti	  kirjoittajat	  pohtimaan	  asiaa	  oman	  ammatillisen	  taustansa	  näkökulmasta.	  

Niin	  syntyi	  idea	  erilaisten	  aiheeseen	  liittyvien	  näkökulmien	  tuomisesta	  ’yksiin	  kansiin’	  ja	  
fokukseksi	  valittiin	  esimiehen	  rooli	  tämän	  päivän	  työelämässä	  ihmisten	  johtajana.	  
Kirjoitettaessa	  tosin	  tuli	  näkyviin	  se	  nykyaikaisen	  työelämän	  piirre,	  että	  samat	  asiat	  koskevat	  
sekä	  työntekijää	  että	  esimiestä.	  

Yhtälailla	  alainen	  voi	  aktivoitua	  ja	  olla	  proaktiivinen	  olosuhteiden	  ja	  työtapojen	  
kehittämisessä.	  Samat	  inhimilliset	  tekijät	  ohjaavat	  usein	  esimiehen	  ja	  työntekijän	  olemista	  ja	  
tekoja	  työpaikalla,	  kunnes	  ne	  suostutaan	  tiedostamaan	  ja	  niitä	  ryhdytään	  kehittämään.	  Se	  
johtaa	  hyvinvointiin,	  tehokkuuteen	  ja	  parempaan	  tuloksen	  tekemiseen.

Esimiehistyminen	  on	  askel	  itsestä	  vastuun	  ottamiseen	  ja	  itseohjautuvuuteen.	  Antoisaa	  ja	  
iloista	  matkaa!

Mikko	  &	  Susanna
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Esipuheet

Huomaako	  johtaja	  vain	  numeroista	  olevansa	  väärässä?

Johtaminen	  ei	  ole	  vain	  johtajien	  ja	  johtamista	  tutkineiden	  asia.	  Me	  kaikki	  olemme	  elämämme	  
aikana	  olleet	  johdettavina,	  osa	  meistä	  on	  myös	  ollut	  johtajana,	  vaikka	  varsinaista	  
esimiesvastuuta	  ei	  olisikaan.	  

Itse	  olen	  lapsesta	  saakka	  ollut	  kiinnostunut	  ihmisistä	  ja	  siitä,	  miten	  saada	  asioita	  aikaan.	  En	  
toki	  neljän	  sisaruksen	  vanhimpana	  tiedostanut,	  että	  pienempien	  sisarusten	  tai	  
lapsenhoitokeikoilla	  muiden	  lasten	  hoitaminen	  oli	  osittain	  johtamista.	  En	  myöskään	  ajatellut	  
edes	  partiolaisena,	  vartio-‐	  ja	  sudenpentujohtajana	  johtavani.	  Me	  teimme	  yhdessä	  asioita.	  

Johtamisen	  ja	  sen	  merkityksen	  tiedostin	  kuitenkin	  jo	  ensimmäisessä	  kesätyöpaikassani.	  
Jokaisessa	  työpaikassani	  olen	  oppinut	  siitä	  jotain.	  Olen	  oppinut	  johtamisesta	  myös	  
vanhempana,	  joukkueenjohtajana	  salibandyn	  parissa	  ja	  töissä	  projekteja	  johtaessani.	  Silti,	  
esimiestehtävissä	  olen	  aivan	  noviisi.	  

Tämän	  kirjan	  idea	  lähti	  keskustelusta,	  jonka	  aiheena	  oli	  työuupuminen.	  Minusta	  tuntui,	  että	  
vaikka	  johtamisessa	  on	  Suomessakin	  paljon	  kehittämistä,	  niin	  silti	  vähintään	  usein	  johtajaa	  
syytetään	  asioista,	  joihin	  johtaja	  ei	  ole	  syyllinen.	  

Kirjan	  kirjoittamisen	  tarkoituksena	  on	  nostaa	  esiin	  muutamia	  ajatuksiani	  ja	  huomioitani	  siitä,	  
miten	  johtamista	  voitaisiin	  parantaa	  –	  mutta	  ajatukseni	  on	  ennen	  kaikkea	  voimaannuttaa	  
ihmiset	  siihen,	  ettei	  johtajan	  tarvitsekaan	  olla	  kaikkivoipainen	  yli-‐ihminen.	  Ja	  kolmanneksi	  
toivon,	  että	  ajatukset	  saavat	  ehkä	  alaisienkin	  suunnassa	  aikaan	  armollisia	  ajatuksia.	  Ja	  toivon	  
mukaan	  ne	  ajatukset	  myös	  siirtyvät	  teoiksi,	  joiden	  ansiosta	  alaisista	  tulisi	  myös	  parempia	  
johdettavia.	  

Oman	  kokemukseni	  mukaan	  valtaosa	  johtajista	  on	  hyviä.	  Mutta	  hyväkin	  johtaja	  voi	  välillä	  
johtaa	  huonosti.	  

Hyvän	  johtajan	  tehtävä	  on	  yhä	  useammin	  luoda	  ilmapiiri,	  joka	  sallii	  alaisilleen	  virheiden	  
tekemisen.	  Sillä	  varman	  päälle	  pelaamalla	  ei	  synny	  mitään	  uutta	  eikä	  voittajia.	  Virheistä	  pitää	  
kuitenkin	  oppia	  –	  myös	  johtajien.	  

Johtajien	  haasteena	  on	  kuitenkin	  usein	  se,	  että	  vain	  numerot	  kertovat	  suoraan,	  milloin	  johtaja	  
on	  tehnyt	  virheitä.	  Ja	  kun	  virheet	  näkyvät	  numeroissa,	  ollaan	  virheissä	  jo	  turhan	  pitkällä,	  
joskus	  liian	  pitkällä.	  Jos	  ajatukseni	  saavat	  yhdenkin	  johtajan	  välttämään	  edes	  ne	  helpoimmat	  
sudenkuopat,	  olen	  onnistunut.	  	  

Susanna
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Edelläkävijänä	  tänään

Halusin	  kirjoittaa	  tämän	  kirjan,	  koska	  kokemukseni	  mukaan	  esimiestyössä	  on	  monella	  tavalla	  	  
vielä	  paljon	  kehittämistä.	  

Havainnoidessani	  maailmaa	  yksilö-‐	  ja	  yritysvalmentajana	  ja	  kuunnellessani	  ihmisten	  tarinoita	  
työpaikoilla	  sain	  huomata,	  miten	  samat	  inhimilliset	  ongelmat	  toistuivat	  niin	  alaisten	  kuin	  
esimiestenkin	  kertomuksissa.	  

Ongelmien	  tausta	  voidaan	  kiteyttää	  kahteen	  perustekijään,	  joita	  näissä	  kirjoituksissani	  
tarkastelen	  eri	  näkökulmista:

• Itsensä	  tiedostamisen	  ja	  kohtaamisen	  vaikeus.
• Avuttomuus	  tehdä	  asioille	  mitään.

Monet	  johtamisoppaat	  käsittelevät	  hienon	  kuuloisia	  teorioita	  johtamisesta	  ja	  esimiehenä	  
olemisesta	  ja	  joistakin	  niistä	  on	  hyötyä	  kokonaisuuden	  hahmottamisessa.	  Kokemukseni	  
mukaan	  usein	  riittäisi	  se,	  että	  esimies	  tarttuisi	  tilaisuuteen	  tulla	  tietoiseksi	  itsestään	  ja	  hänelle	  
annettaisiin	  työkaluja,	  joilla	  aloittaa	  työskentely	  itsensä	  kanssa.	  

Muutos	  alkaa	  pienistä	  ja	  yksinkertaisista	  asioista,	  joihin	  voi	  ryhtyä.	  Työelämä-‐	  ja	  
tietoisuustaidot	  tarjoavat	  tähän	  aidon,	  hauskan	  ja	  haastavan	  harjoitusympäristön.

Jotkut	  esittämistäni	  näkökulmista	  saattavat	  kuulostaa	  vierailta.	  Oman	  lähestymistapani	  
kautta	  olen	  esitellyt	  tien,	  jolla	  monia	  käytännön	  ongelmia	  voidaan	  ratkaista	  työyhteisöissä	  jo	  
tänään.	  Haluatko	  olla	  edelläkävijä?	  Eräänä	  päivänä	  nämä	  asiat	  ovat	  itsestään	  selvyyksiä.

Mikko
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Kiitokset
Haluamme	  erityisesti	  kiittää	  kaikkia	  projektiin	  osallistuneita	  ja	  erityisesti	  niitä,	  jotka	  antoivat	  
aikaansa	  tarinoittensa	  kertomiseen	  ja	  kirjoittamiseen.	  

Karl	  Filtness,	  Krista	  Lagus,	  Petteri	  Numminen,	  Janne	  Saarikko,	  Saku	  Tuominen,	  Karoliina	  
Luoto,	  Juha	  Krapinoja,	  Anne	  Salonvaara,	  JR	  Leskinen,	  Tarja	  Waljakka,	  Vesa	  Ilama,	  Juho	  Kauppi,	  
Hannu	  Martonen,	  Markku	  Segerstedt,	  Nora	  Elers,	  Oskari	  Niitamo,	  Jarkko	  Mäkivaara,	  Katri	  
Lietsala,	  Katri	  Kytöpuu,	  Oili	  Anttiroiko,	  Ann-‐Christine	  Wahl,	  Juhana	  Kokkonen,	  Marja	  
Nousiainen,	  Vesa	  Ilola,	  Jani	  Lilja,	  Lea	  Karhu-‐Numminen,	  Ilse	  Skog,	  Outi	  Lammi,	  Tarja	  
Pursiainen,	  Sanna	  Virtanen	  sekä	  kaikki	  muut,	  jotka	  jakoivat	  tarinansa	  nimettöminä.	  	  

Suurkiitos!	  Teidän	  ansiostanne	  keskustelu	  jatkuu	  ja	  pysyy	  elävänä.

Ne	  tarinat,	  jotka	  eivät	  mahtuneet	  tähän	  kirjaan,	  ovat	  löydettävissä	  Esimiehistyminen-‐blogista	  
välilehdeltä	  Esimiestarinoita.

Mikko	  &	  Susanna
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Esimiehen	  
itsetuntemus
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Kenestä on kyse?

Huono	  itsetuntemus	  on	  aina	  huono	  asia	  sekä	  yksityiselämässä	  että	  töissä.	  Se	  johtaa	  vääriin	  
valintoihin,	  sillä	  ihminen	  ei	  voi	  tehdä	  itselleen	  oikeita	  valintoja	  tuntematta	  itseään.	  

Itsetuntemuksesta	  ei	  silti	  juuri	  puhuta,	  ei	  ainakaan	  työelämässä.	  Sen	  sijaan	  hyvästä	  
itsetunnosta	  puhutaan	  paljonkin,	  ehkä	  liikaakin.	  
Hyvä	  itsetuntemus	  on	  paljon	  laajempi	  ja	  syvempi	  asia	  kuin	  hyvä	  itsetunto.	  Jos	  tuntee	  itsensä,	  
voi	  olla	  aidosti,	  omana	  itsenään	  ylpeä	  itsestään	  tiedostaen	  kuitenkin	  myös	  heikkoutensa.

Valitettavan	  usein	  kuulee	  johtajista,	  joilla	  on	  nimenomaan	  näennäisesti	  hyvä	  itsetunto.	  Liian	  
usein	  kyse	  on	  kuitenkin	  siitä,	  että	  pätemisen	  kautta	  tuodaan	  esille	  omia	  hyvä	  puolia,	  mutta	  
samaan	  aikaan	  ei	  olla	  lainkaan	  tietoisia	  omista	  akilleenkantapäistä.

Esimiehen	  huono	  itsetuntemus	  on	  ongelma	  muillekin	  kuin	  esimiehelle	  itselleen.	  Esimiehen	  
huono	  itsetuntemus	  vaikuttaa	  koko	  työyhteisöön.	  Jos	  esimies	  ei	  tunne	  itseään,	  hän	  ei	  usein	  
näe	  myöskään	  oman	  persoonansa	  ja	  toimintansa	  aiheuttamia	  ongelmia	  työyhteisössä.	  

Jos	  ei	  tunne	  itseään,	  ei	  osaa	  johtaa	  itseään

Ongelma	  esimiehen	  itsetuntemuksen	  kehittämisessä	  on	  se,	  että	  harva	  alainen	  uskaltaa	  sanoa	  
päin	  naamaa	  esimiehelleen	  tämän	  heikkouksista.	  Esimiehen	  pitää	  siis	  olla	  herkkänä,	  
tuntosarvet	  ojossa	  ja	  aistia,	  millaisia	  reaktioita	  hän	  saa	  
työyhteisössään	  aikaan.	  Asioiden	  aistiminen	  taas	  on	  
hyvin	  vaikeaa,	  jos	  esimiehellä	  ei	  ole	  sosiaalista	  
pelisilmää	  tai	  hän	  ei	  vietä	  tarpeeksi	  aikaa	  alaistensa	  
kanssa.	  

Oppiakseen	  tuntemaan	  itseään	  paremmin	  esimiehen	  
tulee	  pyytää	  palautetta	  puolisoltaan	  tai	  jopa	  
lapsiltaan.	  Vaikka	  ihminen	  voi	  olla	  erilainen	  töissä	  kuin	  vapaalla,	  on	  käytöksessämme	  myös	  
paljon	  samaa	  ympäristöstä	  ja	  tilanteesta	  riippumatta.	  Kotoa	  saa	  luultavasti	  rehellistä	  
palautetta,	  joka	  voi	  saada	  ainakin	  ajatusprosessin	  aikaan.	  

Esimerkki:	  Esimies	  kuvittelee	  olevansa	  ahkera	  ja	  tehokas.	  Hän	  tekee	  pitkää	  päivää,	  puhuu	  paljon	  
puhelimessa,	  tapaa	  ihmisiä,	  istuu	  palavereissa	  ja	  verkostoituu	  sekä	  hoitaa	  myös	  käytännön	  
asioita.	  Ahkeruudestaan	  huolimatta,	  esimies	  saattaa	  olla	  varsin	  tehoton:	  hän	  saattaa	  käyttää	  
aivan	  liian	  paljon	  aikaa	  sellaiseen	  verkostoitumiseen,	  millä	  ei	  ole	  työn	  kannalta	  merkitystä,	  hän	  
saattaa	  luvata	  liikaa	  asioita,	  jolloin	  deadlinet	  paukkuvat	  ja	  työyhteisö	  paikkailee	  myöhässä	  
olevia	  juttuja.	  

Vaihtoehto:	  Esimies	  ymmärtää,	  ettei	  ole	  niin	  tehokas	  kuin	  kuvittelee.	  Hän	  siivoaa	  
kalenteristaan	  turhat	  menot	  eikä	  anna	  lupauksia,	  joita	  ei	  voi	  pitää	  tai	  jotka	  kaatuvat	  muiden	  
hoidettavaksi.	  Hän	  varaa	  kalenteristaan	  aikaa	  asioille,	  joita	  pitää	  tärkeänä.	  

Toinen	  vaihtoehto	  on	  hankkia	  mentori,	  jonka	  kanssa	  voi	  vapaasti	  purkaa	  töissä	  olevia	  
tilanteita	  ja	  saada	  palautetta.	  Tämä	  tietysti	  edellyttää	  sitä,	  että	  esimies	  kertoo	  rehellisesti	  
työssä	  olevista	  tilanteista	  ja	  reaktioista.
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Ongelma	  esimiehen	  
itsetuntemuksen	  kehittämisessä	  
on	  se,	  että	  harva	  alainen	  uskaltaa	  
sanoa	  päin	  naamaa	  esimiehelleen	  
tämän	  heikkouksista.



Kolmas	  vaihtoehto	  on	  se,	  että	  esimies	  näkee	  itsetuntemuksen	  merkityksen	  ja	  ryhtyy	  
aktiivisesti	  selvittämään	  itselleen,	  kuka	  hän	  on.	  

Mikko:	  Hyviä	  pointteja!	  Kahta	  asiaa	  jäin	  luettuani	  miettimään:	  Miksi	  näyttää	  siltä,	  
että	  jotkut	  ihmiset	  näyttävät	  osaavan	  tehdä	  oikeita	  valintoja	  kuin	  unessa,	  itseään	  
ja	  juuri	  muutakaan	  tiedostamatta?	  Miten	  esimies	  voisi	  kehittää	  tuntosarviaan,	  siis	  
muutenkin	  kuin	  kysymällä	  puolisoltaan?	  

Susanna:	  Hyvä,	  mutta	  vaikea	  kysymys.	  Ehkä	  tällaiset	  ihmiset	  luottavat	  enemmän	  
intuitioonsa,	  eli	  toimivat	  näennäisesti	  autopilotilla,	  vaikka	  takana	  olisi	  vuosien	  
kokemus	  ja	  siihen	  perustuva	  vaistonvaraisuus.	  Tällaiset	  ihmiset	  ovat	  saattaneet	  
saada	  oppia	  oikeanlaiset	  toimintamallit	  myös	  lapsuudessaan,	  jolloin	  esimerkiksi	  
työn	  ja	  levon	  välistä	  suhdetta	  ei	  tarvitse	  kummemmin	  miettiä.	  

Tuntosarvia	  voi	  kehittää	  yrityksen	  ja	  erehdyksen	  kautta.	  Ehkä	  paras	  tapa	  on	  
kuitenkin	  seurata	  mitä	  sellaiset	  ihmiset	  tekevät,	  jotka	  tuntuvat	  osaavan	  tehdä	  
oikeita	  valintoja	  ikään	  kuin	  unessa.	  Heiltä	  voi	  myös	  kysyä,	  miksi	  heidän	  näyttää	  
olevan	  niin	  helppoa	  tehdä	  oikeita	  valintoja.	  

Hyvien	  esimerkkien	  matkiminen	  on	  hyvä	  tapa	  oppia.	  Tosin	  siinä	  on	  se	  vaara,	  että	  
matkii	  tekoja	  eikä	  niihin	  tekoihin	  johtavia	  ajatusmalleja	  ja	  arvoja.	  Jos	  omat	  arvot	  
ovat	  erilaiset,	  myös	  tekojenkin	  täytyy	  olla.	  

Mikko:	  Eli	  käsitän	  tämän	  niin,	  että	  puhut	  tahdosta	  oppia	  kokemuksista,	  omista	  ja	  
toisten?	  Miksi	  näyttäisi	  olevan	  niin	  vaikea	  kysyä	  tällaisesta	  toisilta	  –	  voittaako	  ego	  
tässä	  oppimistahdon?	  

Susanna:	  Työelämän	  sääntö	  nro	  1	  tuntuu	  olevan	  ”cover	  your	  ass”.	  Eli	  monessa	  
työyhteisössä	  vallitsee	  pelon	  kulttuuri,	  omia	  heikkouksiaan	  ja	  virheitään	  ei	  saa	  
paljastaa.	  Ihmiset	  pelkäävät	  ja	  stressaavat	  sillä,	  että	  joku	  ”saa	  selville”,	  etten	  osaa	  
tai	  tiedä.	  	  Jos	  kysyy	  apua,	  paljastaa	  samalla	  heikkoutensa.

vTarina

Pelko	  toiminnan	  ohjaajana
En	  ole	  koskaan	  toiminut	  esimiesasemassa,	  vaikka	  sitä	  on	  pariin	  otteeseen	  ehdotettu.	  Syitä	  
tähän	  on	  kaksi:	  1)	  Minussa	  on	  sen	  verran	  työnarkkiksen	  vikaa,	  että	  olen	  pelännyt	  mitä	  
tapahtuu	  kun	  huomaan	  ihan	  oikeasti	  käytännössä,	  että	  kaikki	  eivät	  samanlaisia	  ole.	  2)	  En	  ole	  
edes	  pitänyt	  esimiesasemaa	  mitenkään	  tavoittelemisen	  arvoisena.	  Sen	  myötä	  mahdollisesti	  
saatavat	  edut	  eivät	  minuun	  vetoa,	  onko	  todella	  jotakin	  hienoa	  saada	  esim.	  autoetu	  ja	  joutua	  
siitä	  hyvästä	  ylimmän	  johdon	  juoksupojaksi	  ja	  vastaavasti	  seuraavan	  portaan	  syntipukiksi.	  
Alaisenakaan	  en	  varmasti	  ole	  ollut	  niitä	  kaikkein	  helpoimpia.	  Minun	  on	  vaikea	  tunnustaa	  
auktoriteettia	  vain	  sillä	  perusteella,	  että	  joku	  tulee	  vaatimaan	  minulta	  kunnioitusta	  asemansa	  
perusteella.	  Auktoriteetin	  on	  kunnioitus	  ansaittava	  joko	  osaamisella,	  luontaisella	  viisaudella,	  
hyvyydellä	  tms.	  Valitettavasti	  on	  paljon	  johtajiksi	  päässeitä	  ihmisiä,	  joille	  tuo	  asia	  on	  
mahdottoman	  tuskallinen	  sisäistettävä.	  Pidän	  itseäni	  onnekkaana	  siinä	  mielessä,	  että	  minulla	  
on	  ollut	  monta	  hienoakin	  ihmistä	  esimiehenä,	  heiltä	  olen	  oppinut	  paljon.	  
Kun	  muistelin	  hyviä	  esimiehiä	  ja	  mitä	  olen	  heiltä	  oppinut,	  ajauduin	  pohtimaan	  lopulta	  sitä,	  
että	  mikä	  niistä	  huonoista	  teki	  niin	  huonoja,	  hehän	  ovat	  kuitenkin	  kaikki	  erilaisia	  ihmisiä.	  Kun	  
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löysin	  yhteisen	  nimittäjän	  tajusin	  samalla,	  että	  näiltä	  huonoilta	  esimiehiltä	  vasta	  merkittävän	  
opin	  olen	  saanutkin:	  Pelko	  on	  huonoin	  mahdollinen	  toimintaa	  ohjaava	  voima.	  Huonojen	  
esimiesten	  yhteinen	  nimittäjä	  on	  ollut	  pelko.	  On	  pelätty	  aseman	  menetystä,	  on	  pelätty	  oman	  
osaamattomuuden	  paljastumista,	  naurunalaiseksi	  joutumista,	  eriäviä	  mielipiteitä,	  pelätty	  yhtä	  
kaikki.	  Toiminnan	  motto	  pitäisi	  olla:	  "Try	  harder,	  love	  more,	  fear	  less!"

Outi	  Lammi
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Itsetuntemus = pääoma

Itsetuntemus	  on	  esimiehen	  työkalu.	  Samalla	  se	  on	  jotakin,	  jota	  kohti	  pyrkiä.	  Itsetuntemus	  on	  
pääoma,	  jonka	  tuotto	  on	  suurempaa	  kuin	  yhdenkään	  riskisijoituksen.

Eräs	  esimiehen	  suurimmista	  ongelmista	  on	  näkemykseni	  mukaan	  heikko	  itsetuntemus.	  Hän	  ei	  
tunne	  itseään,	  ei	  osaa	  johtaa	  itseään	  eikä	  osaa	  tehdä	  näille	  kummallekaan	  mitään.	  Koska	  
esimies	  ei	  osaa	  katsoa	  ja	  nähdä	  itseään	  oikein,	  hän	  ei	  myöskään	  näe	  alaisiaan	  sellaisina	  kuin	  
nämä	  todella	  ovat.	  Sen	  sijaan	  hän	  näkee	  näissä	  vain	  sen	  mitä	  haluaa	  heissä	  nähdä	  tai	  mitä	  
alaiset	  haluavat	  hänelle	  näyttää.

Itsetuntemusta	  voi	  vahvistaa

Itsetuntemus	  voimistuu	  toistuvasta	  itsetietoisuuden	  heräämisestä.	  

	   	   Huono	  johtajuus	  on	  myrkynkylvöä.	  Huonot	  johtajat	  tuhoavat	  
	   	   alaistensa	  terveyden,	  onnellisuuden,	  uskollisuuden	  ja	  tuottavuuden.	  
	   	   	   	  	   	   	   	   	   Mikael	  Pentikäinen

Arjen	  kokemus	  sanoo,	  	  etteivät	  ihmiset	  ole	  kovin	  
tietoisia	  itsestään.	  Osittain	  siksi,	  ettei	  ympäristö	  sitä	  
edellytä	  (koska	  vähemmälläkin	  selviää).	  Lisäksi	  ihminen	  
harvoin	  itsestään	  ja	  oma-‐aloitteisesti	  tutustuu	  omaan	  
sisäiseen	  elämäänsä	  vaikka	  syytä	  olisi.

Itsetuntemuksen	  herättämiseen	  ja	  kehittämiseen	  on	  
olemassa	  monta	  tietä.	  

Itsensä	  peilaaminen	  yksin

Itsensä	  ja	  omien	  ajatustensa,	  asenteidensa	  ja	  reaktioidensa	  tutkaileminen	  säännöllisesti	  ja	  
avoimesti	  on	  itsetuntemuksen	  kehittämisen	  perustyökalu.	  Tällainen	  työskentely	  itsensä	  
kanssa	  luo	  vähitellen	  suhteen	  itseen.	  Itsensä	  kohtaaminen	  ’silmästä	  silmään’	  kasvattaa	  tahtoa,	  
jota	  esimies	  tarvitsee	  välttämättä	  päivittäisissä	  kohtaamisissa.	  Kun	  tahto,	  sisäinen	  voima,	  
vahvistuu,	  esimies	  voi	  vähitellen	  alkaa	  purkaa	  niitä	  muureja,	  joita	  on	  ympärilleen	  –	  oman	  
egonsa	  suojaksi	  –	  rakentanut	  ja	  kykenee	  kohtaamaan	  avoimemmin,	  suoremmin	  ja	  
kuuntelevammin	  alaisiaan.	  

Itsensä	  tarkkaileminen	  muiden	  seurassa

Toinen	  suositeltava	  esimiehen	  rutiini	  on	  tutkailla	  erilaisissa	  kohtaamisissa,	  kahdenkeskisissä	  
tai	  palavereissa,	  mitä	  kaikkea	  hän	  tuo	  tilanteeseen	  mukanaan.	  Iloa	  ja	  innostusta	  vai	  ankeutta	  
ja	  negatiivisuutta?	  

Esimies	  voi	  päästä	  jyvälle	  omasta	  vaikutuksestaan	  seuraamalla,	  miten	  hän	  vaikuttaa	  muihin	  
ihmisiin.	  Tilanteessa	  voi	  	  havainnoida	  ilmapiiriä	  ja	  sen	  muutoksia	  tai	  ihmisten	  reaktioita.	  Tätä	  
voi	  tehdä	  siinä	  hetkessä	  tai	  sitten	  jälkeenpäin	  tilannetta	  rehlektoiden.	  

Jos	  haluaa	  hihistellä,	  	  esimies	  voi	  tutkailla	  niitä	  mikrotunteita	  ja	  –ajatuksia,	  -‐reaktioita,	  joita	  
itsessä	  herää	  päivän	  mittaan	  erilaisten	  asioiden,	  kohtaamisten	  ja	  tilanteiden	  kautta.	  
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Lisäksi	  ihminen	  harvoin	  
itsestään	  ja	  oma-‐aloitteisesti	  
tutustuu	  omaan	  sisäiseen	  
elämäänsä	  vaikka	  syytä	  olisi.



Mikrotunteet	  ovat	  hetkellisiä,	  tavallisesti	  alle	  sekunnin	  kestäviä	  tunteita,	  jotka	  synnyttävät	  
reaktioita	  johonkin	  ulkopuolelta	  tulevaan.	  Niiden	  havaitseminen	  edellyttää	  läsnäoloa	  ja	  
harjoittelemista.	  Jokainen	  tällainen	  itsetutkiskelun	  hetki	  on	  arvokas	  askel	  kohti	  vahvistuvaa	  
itsetuntemusta.

Hetket,	  joissa	  huomaa	  jännittyvänsä	  tai	  rentoutuvansa,	  ovat	  itsetuntemuksen	  ja	  
työhyvinvoinnin	  kannalta	  olennaisesti	  suuntaa	  antavia.

Suhde	  itseen

Miten	  esimies	  suhtautuu	  ja	  asennoituu	  itseensä?	  
Suhde	  ja	  yhteys	  itseen	  ovat	  paitsi	  
itsetuntemuksen	  myös	  esimiehenä	  toimimisen	  
perusta.	  Ellei	  pidä	  itsestään,	  on	  vaikeaa	  pitää	  
toisistakaan.

Itsensä	  todella	  tuntemaan	  oppiminen	  edellyttää	  
ehdotonta	  rehellisyyttä,	  niin	  vaikeaa	  kuin	  se	  onkin.	  Ihminen	  on	  voinut	  vuosikymmeniä	  
”harjoitella”	  vääränlaista	  suhtautumista	  itseensä	  ja	  se	  on	  voinut	  olla	  jopa	  hänen	  
menestyksensä	  moottorina.	  Esimerkiksi	  jatkuva	  suorittamisen	  pakko	  saattaa	  juontaa	  
lapsuudesta	  ja	  siitä,	  että	  vanhempien	  rakkaus	  on	  ansaittu	  vain	  tekojen	  kautta.	  

Kun	  suhtautumisella	  itseen	  on	  vuosikymmenten	  historia,	  ei	  ole	  realistista	  odottaa,	  että	  
muutos	  tapahtuu	  hetkessä.	  Väärien	  asenteiden	  kieltäminenkään	  ei	  johda	  mihinkään.	  Niiden	  
tilalle	  on	  kehitettävä	  uusia	  ja	  parempia	  asenteita,	  ja	  niitä	  on	  harjoiteltava.	  Lohduttavaa	  on	  se,	  
että	  sinnikäs	  työ	  alkaa	  melko	  pian	  kantaa	  hedelmää,	  jonka	  muutkin	  huomaavat.

Muutoksen	  hitaus	  on	  jotakin,	  jonka	  ymmärtämiseen	  ja	  huomioon	  ottamiseen	  tarvitaan	  usein	  
asennemuutos.	  Se	  ei	  ole	  aivan	  itsestään	  selvää	  maailmassa,	  jossa	  nopeita	  ratkaisuja	  ja	  nopeaa	  
muutosta	  pidetään	  erityisessä	  arvossa.	  Siitäkin	  huolimatta,	  että	  jokainen,	  joka	  on	  yrittänyt	  
muuttaa	  omia	  tottumuksiaan,	  tietää	  sen	  usein	  olevan	  pitkä	  tie.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Järjestä	  luovasti	  kohtaamisia	  itsesi	  kanssa	  –	  päivittäin
ü Rehlektoi	  itseäsi	  kohtaamisissa	  ihmisten	  kanssa
ü Kysy,	  mitä	  voit	  tehdä	  sille	  asenteellesi,	  jonka	  kanssa	  törmäät	  toistuvasti	  maailmaan

Susanna:	  Hienoa,	  että	  nostit	  esiin	  tuon	  itseensä	  suhtautumisen,	  sillä	  se	  kertoo	  meistä	  
enemmän	  kuin	  yleensä	  luulemme.	  Itseensä	  suhtautumisessa	  on	  vaikeinta	  rehellisyys.	  
Meillä	  on	  taipumuksena	  selitellä	  omat	  ajatukset	  ja	  teot	  parhain	  päin.	  

Veikkaan	  esimerkiksi,	  että	  suurin	  osa	  autokuskeista	  pitää	  itseään	  joustavana	  ja	  hyvänä	  
kuljettajana,	  mutta	  on	  sitä	  mieltä,	  että	  valtaosa	  suomalaisista	  on	  liikenteessä	  itsekkäitä	  
ja	  rikkoo	  sääntöjä.	  Enemmistöhän	  ei	  voi	  olla	  keskimääräistä	  parempia	  kuskeja.

Itseään	  voi	  kehittää	  vasta,	  kun	  tunnustaa	  nykytilan:	  olen	  kunnianhimoinen	  (positiivinen	  
asia),	  mutta	  kateellinen	  (negatiivinen	  asia).	  Voinko	  kääntää	  tämän	  kateellisuuden	  
positiiviseksi	  siten,	  että	  sallin	  muille	  menestystä	  ja	  onnea,	  mutta	  olen	  valmis	  tekemään	  
entistä	  enemmän	  töitä	  oman	  menestykseni	  vuoksi?	  
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En	  ole	  varma,	  voiko	  ihminen	  koskaan	  kokonaan	  päästä	  eroon	  sisäisistä	  negatiivisista	  
tunteistaan,	  mutta	  kun	  ne	  tiedostaa	  hetkessä,	  voi	  ne	  myös	  tietoisesti	  siirtää	  siivuun	  ja	  
antaa	  positiiviselle	  tilaa.	  Sen	  sijaan	  jos	  ajatukset	  kieltää,	  ne	  mylläävät	  alitajunnassa.	  

Kun	  sinusta	  tuntuu,	  että	  mielessäsi	  oleva	  myrkky	  estää	  sinua	  tekemästä	  asioita	  tai	  
olemasta	  oma	  itsesi	  tee	  näin,	  ajattele	  konkreettisesti	  tuo	  ajatus	  myrkyksi.	  Laita	  se	  
myrkkyastiaan.	  Päätä,	  ettet	  halua	  sen	  pilaavan	  elämääsi.	  Nosta	  se	  ylähyllylle.	  Tiedät,	  että	  
myrkky	  on	  siellä,	  mutta	  se	  ei	  ole	  tielläsi.	  

Mikko:	  Hyvä	  idea	  tuo	  kateellisuuden	  muuntaminen	  käyttövoimaksi	  tavoitteelle	  omaan	  
menestymiseen.	  Näin	  voisi	  tehdä	  muillekin	  negatiivisille	  tunteille.	  

Tunteet	  tulevat	  ja	  menevät,	  ja	  työ	  on	  melkoinen,	  ennen	  kuin	  se	  alkaa	  vaikuttaa	  siihen,	  
millaisia	  tunteita	  meissä	  nousee.	  Siksi	  onkin	  kaikin	  tavoin	  järkevämpää	  hyväksyä	  tunteet	  
sellaisenaan,	  ja	  käyttää	  voimansa	  tunteiden	  ja	  niiden	  pohjalta	  syntyvien	  ajatusten	  ja	  
toiminnan	  tiedostamiseen	  ja	  ohjaamiseen.	  

Hauska	  tuo	  myrkkyastia.	  Jos	  kansi	  pysyy	  varmasti	  kiinni,	  sen	  voi	  valittuina	  hetkinä	  avata	  
ja	  tutkiskella,	  mistä	  nuo	  tunteet	  oikein	  kumpuavat	  ja	  mitä	  tekemistä	  niillä	  on	  minun	  
kanssani.	  Usein	  jo	  tunteiden	  tunnistaminen	  ja	  tunnustaminen	  muuntavat	  niitä.	  	  
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Omalle	  keskenkasvuisuudelle	  herääminen

Olen	  teknologia-‐alan	  ammattilainen,	  joka	  on	  kulkenut	  pitkän	  elämänkoulun	  yritysmaailmassa.	  
Tulin	  alalle	  suoraan	  koulunpenkiltä	  innokkaana	  insinöörinä,	  joka	  halusi	  muuttaa	  maailmaa.	  
Etsin	  hyväksyntää	  muista	  ihmisistä,	  olin	  näin	  ollen	  hyvin	  pidetty	  ja	  ahkera	  työntekijä.	  Kävikin	  
niin,	  että	  turvauduin	  suojamekanismiini,	  joka	  oli	  kova	  työnteko.	  Niinpä	  osoitin	  kykyni	  kovalla	  
suorittamisella,	  joka	  oli	  kultaa	  toimitusjohtajaesimiehelle.

Sain	  tiimini	  kasaan	  ja	  muodostin	  suhteen	  alaisiini.	  Pyrin	  johtamaan	  kaksitahoisesti,	  olemalla	  
ystävä	  mutta	  samalla	  ajamaan	  sisään	  asioita,	  joita	  toimitusjohtajaesimies	  halusi	  meidän	  
saavan	  aikaan.	  Minusta	  tuli	  vaatija	  ja	  käytin	  aseena	  asiakkaiden	  pelotetta	  tai	  toimitusjohtajaa.	  
Toimitusjohtaja	  löysi	  minusta	  aina	  uudestaan	  heikon	  kohdan	  ja	  siirryin	  kiltisti	  takaisin	  
ruotuun.	  En	  siis	  hyväksynyt	  itseäni	  vaan	  siirsin	  vastuun	  itsestäni	  muille,	  jätin	  kokematta	  
yksinäisyyttä	  ja	  aikuisuutta.	  	  	  

Kun	  toimitusjohtajan	  aika	  tuli	  lähteä,	  oli	  minun	  aikani	  ottaa	  hänen	  paikkansa.	  Koska	  
johtamisen	  mallini	  oli	  ollut	  toimitusjohtajaesimiehen	  tyyli,	  lähdin	  johtamaan	  yritystä	  ikään	  
kuin	  korvaamalla	  aukon	  jonka	  hän	  oli	  jättänyt	  jälkeensä.	  Koska	  olin	  eri	  ihminen,	  sama	  ei	  
toiminut.	  

Muistan	  ikuisesti	  tilanteen,	  kun	  yksi	  työntekijöistäni	  vei	  minut	  ulos	  ja	  piirsi	  asfalttiin	  
ympärilleni	  liidulla	  ympyrän.	  Hän	  kysyi,	  haluanko	  olla	  kuin	  edellinen	  toimitusesimies.	  Askel	  
ympyrästä	  ulos	  ei	  ollut	  helppo.	  Tilanteet	  johtivat	  kuitenkin	  siihen,	  että	  parin	  vuoden	  
rupeaman	  jälkeen	  en	  tuntenut	  oloani	  hyväksi	  yrityksessä,	  joka	  oli	  johdettu	  amerikkalaisella	  
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arvoilla.	  Kysyin	  itseltäni,	  haluanko	  ryhtyä	  politikoimaan	  ja	  johtamaan	  tällä	  tavalla	  kuin	  
kyseisen	  yrityksen	  kulttuuri	  olisi	  vaatinut.	  En	  halunnut,	  vaan	  uskoin	  siihen,	  että	  oikea	  aito	  työ	  
löytyy	  perusasioiden	  ääreltä.	  

Niinpä	  perustin	  yrityksen,	  jonka	  arvot	  ovat	  inhimillisemmät.	  Ymmärsin,	  että	  osa	  johtamista	  
on	  luopumista	  toimimattomista	  rakenteista.	  Rakenteita	  rakentaa	  ego,	  joka	  haluaa	  
selvitä.	  Opettelen	  edelleen	  itseni	  hyväksymistä,	  oman	  egoni	  temppujen	  seuraamista,	  mutta	  
nyt	  paljon	  aikuisempana	  ja	  yksin	  kuin	  ennen.	  Nöyränä,	  mutta	  persoonaani	  kunnioittaen	  
opettelemalla	  sanomaan	  ei.	  
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Et tunne toista, kun et tunne edes itseäsi

Lähes	  kaikki	  parisuhteissa	  elävät	  ja	  eläneet	  tietävät,	  miten	  helposti	  ihmissuhteessa	  ajautuu	  
olettamuksiin.	  Esimerkiksi	  tilaan,	  jossa	  olettaa	  tulevansa	  ymmärretyksi	  ohimennen	  
sanottujen	  sanojen,	  eleiden,	  äänenpainojen	  tai	  jopa	  puhumattomuuden	  vuoksi.	  

Matka	  yksilöön

Me	  myös	  helposti	  kuvittelemme,	  että	  tunnemme	  puolisomme	  ”läpikotaisin”.	  Se	  on	  
mahdotonta.	  Ihminen	  torjuu	  niin	  helposti	  jopa	  itseltään	  asioita,	  eli	  ei	  tunne	  edes	  itseään,	  saati	  
sitten	  että	  pystyisi	  kokonaan	  tuntemaan	  toisen	  ihmisen.	  

Toiseen	  tutustuminen	  –	  myös	  itseensä	  tutustuminen	  –	  on	  sitä	  antoisampi	  matka	  mitä	  
avoimemmin	  matkaan	  lähtee.	  Avoimuudella	  
tarkoitan	  nyt	  sitä,	  että	  on	  valmis	  kuuntelemaan,	  
kysymään	  ja	  hyväksymään	  sen,	  ettei	  tiedä	  
tarpeeksi.	  

Nykyaikaisten	  johtamisoppien	  mukaan	  ihmistä	  
täytyy	  johtaa	  yksilönä.	  Mutta	  miten	  johtaa	  ihmistä	  
yksilönä,	  kun	  tämä	  ihminen	  on	  ”vieras”?	  

Esimies	  joutuu	  tekemään	  valintoja	  ja	  päätöksiä,	  jotka	  perustuvat	  siihen,	  mikä	  hänellä	  on	  
tiedossa.	  Ja	  jos	  hän	  ei	  tiedä	  olennaisia	  asioita,	  päätös	  saattaa	  olla	  väärä.	  

Viihtyminen	  ja	  menestyminen	  tapahtuvat	  yhdessä

Työyhteisön	  ja	  johtamisen	  kannalta	  on	  siis	  olennaisen	  tärkeää,	  että	  työyhteisön	  kulttuuri	  
tukee	  avointa	  vuorovaikutusta,	  jossa	  esimies	  tietää	  tarpeeksi,	  jotta	  voi	  tehdä	  viisaita	  
päätöksiä.	  

Esimies	  voi	  tietysti	  vetäytyä	  puolustukseen	  ja	  sanoa,	  että	  teki	  päätökset	  sen	  tiedon	  varassa,	  
mikä	  hänellä	  on	  ja	  jos	  alaiset	  eivät	  kerro	  asioita,	  se	  ei	  ole	  esimiehen	  syy.	  Tottahan	  sekin,	  
tavallaan	  on,	  mutta	  esimiehen	  pitää	  aina	  olla	  esimerkki.	  Jos	  esimies	  ei	  ole	  avoin	  
vuorovaikutuksessa	  alaistensa	  kanssa,	  hän	  ei	  voi	  olettaa	  sitä	  alaisiltaankaan.	  

Kuten	  parisuhteessakin,	  sekä	  esimiesten	  että	  alaisten	  tulisi	  ymmärtää,	  että	  kyseessä	  on	  tiimi,	  
joka	  on	  samassa	  veneessä.	  Kun	  esimies	  johtaa	  hyvin,	  myös	  alaiset	  menestyvät	  ja	  viihtyvät.	  Ja	  
kun	  alaiset	  menestyvät	  ja	  viihtyvät,	  myös	  esimies	  onnistuu	  työssään.	  

Olen	  monesti	  miettinyt,	  että	  työelämän	  ongelmista	  huolimatta,	  työpaikoilla	  on	  myös	  jotain	  
sellaista,	  josta	  parisuhteeseen	  voitaisiin	  ottaa	  oppia:	  kehityskeskustelut.	  

Mikko:	  Avoimuus	  on	  hyvä.	  Näetkö,	  että	  se	  voi	  myös	  olla	  ongelma?	  Useimmat	  
tietävät,	  että	  avoimuuteen	  tulisi	  pyrkiä	  –	  miksi	  se	  sitten	  on	  niin	  vaikeaa?

Susanna:	  Avoimuus	  on	  riski,	  avoimuuden	  kautta	  voi	  tulla	  loukatuksi.	  Silti	  se	  on	  
ainoa	  mahdollinen	  keino	  elää,	  sekä	  yksityiselämässä	  että	  töissä.	  Jos	  ihminen	  ei	  avaa	  
itseään,	  hän	  ei	  elä	  täysillä.	  Hän	  yrittää	  aina	  suojella	  itsessään	  jotain.
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v Tarina	  
Työ	  esimiestä	  opettaa

Esimiestyössä	  sinänsä	  parasta	  on	  kehittyminen	  ja	  kehittäminen.	  Omat	  ihmissuhdetaidot	  
kehittyvät	  jatkuvasti	  ja	  on	  hienoa	  huomata,	  miten	  esimiestyöllään	  saa	  alaiset	  kehittymään.	  
Olen	  vahvasti	  henkilöjohtamisen	  kannattaja:	  mikä	  toimii	  yhdelle,	  ei	  toimi	  toiselle.	  Toinen	  
kaipaa	  itsenäistä	  työskentelyä,	  toinen	  taas	  saa	  tiimityössä	  parhaat	  lopputulokset.	  
Tasapuolinen	  täytyy	  kuitenkin	  olla.	  

Kun	  pääsee	  osalliseksi	  esimerkiksi	  päätöksentekoprosessiin	  tai	  johonkin	  projektiin	  jo	  
alkuvaiheessa,	  taidot	  karttuvat,	  mutta	  myös	  motivaatio	  kasvaa.	  Etenkin	  erilaisia	  vuosi-‐	  ja	  
toimintasuunnitelmia	  laadittaessa	  on	  tärkeää	  ottaa	  koko	  tiimi	  mukaan	  päättämään,	  millä	  
toimenpiteillä	  tavoitteisiin	  päästään	  ja	  kuka	  ottaa	  vastuun	  mistäkin	  osa-‐alueesta.	  Vaikka	  
esimies	  loppukädessä	  vastaakin	  tavoitteiden	  toteutumisesta,	  on	  hyvä	  jakaa	  selkeät	  vastuut	  ja	  
valtuudet.

Tärkeää	  on	  myös	  pistää	  itsensä	  likoon	  –	  kääriä	  hihat	  ja	  puskea	  vaikka	  läpi	  harmaan	  kiven.	  
Muistan	  joskus	  kesätyövuosiltani,	  kuinka	  erään	  suuren	  tarjouksen	  tekemisen	  deadline	  
häämötti	  ja	  posti	  restanteenkin	  alkoi	  olla	  jo	  kiire.	  Silloinen	  esimieheni	  kääri	  hihat,	  ja	  sanoi,	  
että	  annapas	  kun	  minä	  ryhdyn	  kopioimaan	  ja	  mapittamaan	  näitä	  aineistoja	  ja	  vei	  vielä	  kirjeet	  
postiinkin.

Välillä	  ihmettelen	  suuresti	  nykyistä	  palkitsemiskulttuuria.	  Itse	  pidän	  pienistä	  yllätyksistä.	  
Yhteiset	  aamukahvit,	  leffaliput,	  kukkia,	  suklaata,	  ihan	  mitä	  vaan	  –	  eikä	  niitä	  tarvitse	  aina	  
hirman	  piikkiin	  tarjota.	  Tuon	  verran	  omakin	  pussi	  antaa	  myöten	  –	  ja	  eikö	  silloin	  ole	  todellista	  
välittämistä.

Pieni	  kilpailu	  on	  aina	  hyvästä.	  Miten	  saat	  ihmiset	  suorittamaan	  pakollisen	  kurssin	  sovitussa	  
aikataulussa?	  Julkaise	  intrassa	  osastokohtainen	  vastausprosentti!	  Samaiseen	  asiaan	  liittyen	  
jokaisen	  tuli	  tehdä	  henkilökohtainen	  HSE-‐sopimus.	  Jotta	  asia	  saatiin	  mahdollisimman	  
kivuttomasti	  ja	  nopeasti	  tehtyä	  –	  kaikilla	  kun	  kuitenkin	  oli	  koko	  ajan	  niin	  kiire	  –	  tehtiin	  se	  
yhteisen	  palaverin	  päätteeksi.	  Neuvotteluhuoneesta	  ei	  päässyt	  pois	  ennen	  kuin	  kaavake	  oli	  
täytetty	  (15	  min).	  Ja	  palkinnoksi	  sai	  suomalaista	  suklaata.	  Perustilanteessa	  tietoja	  olisi	  saanut	  
jahdata	  vastauksia	  monta	  viikkoa.	  

Monesti	  olen	  miettinyt	  sitä,	  kuinka	  tärkeää	  johtamisessa	  on	  päätöksien	  tekeminen.	  Asiat	  
jätetään	  kellumaan	  –	  sanotaan	  kuin	  pienelle	  lapselle:	  No,	  katsotaan.	  Kaikkihan	  me	  tiedämme,	  
mitä	  se	  useimmiten	  tarkoittaa.	  Vastaus	  on	  kieltävä;	  sen	  sanomista	  vain	  vetkutellaan.	  Pitää	  
muistaa,	  että	  huonokin	  päätös	  on	  parempi	  kuin	  ei	  päätöstä	  lainkaan.

Olen	  myös	  miettinyt	  työilmapiiriasiaa.	  Johtuukohan	  huono	  työilmapiiri	  itse	  asiassa	  huonosta	  
johtamisesta?	  Kun	  johtaminen	  on	  hyvää,	  organisaatio	  toimii	  ja	  voi	  hyvin.	  Ihmisillä	  on	  selkeät	  
tavoitteet,	  jotka	  mahdollistavat	  onnistumisen.	  Onnistumiset	  ruokkivat	  motivaatiota	  ja	  
motivoituneella	  henkilöstöllä	  on	  hyvä	  olla.
	  	  
Kai	  loppujen	  lopuksi	  tärkeintä	  esimiestyössä	  on	  kohdella	  toisia	  niin	  kuin	  toivoisit	  itseäsi	  
kohdeltavan!	  Hyväksi	  esimieheksi	  ei	  synnytä,	  vaan	  niiksi	  opitaan.

! 19



Myönteinen	  ilmapiiri
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Myönteisessä ilmapiirissä puhutaan ja opitaan virheistä

Myönteisen	  työilmapiirin	  edellytys	  on	  se,	  että	  ihmiset	  kokevat	  tekevänsä	  mielekästä	  työtä,	  
tuntevat	  saavansa	  käyttää	  taitojaan	  ja	  tietojaan,	  saavat	  oppia	  riittävästi	  uutta	  ja	  kokevat,	  että	  
heitä	  arvostetaan	  yksilöinä	  osana	  yhteisöä.	  

Mikään	  naminami	  ei	  korvaa	  sitä,	  jos	  edellytykset	  puuttuvat:	  ihmiset	  kokevat	  tekevänsä	  työtä,	  
jolla	  ei	  ole	  tarkoitusta,	  tuntevat,	  että	  heidän	  lahjansa	  heitetään	  hukkaan,	  ajattelevat	  
jumittuneensa	  tekemään	  samoja	  asioita	  ajasta	  ikuisuuteen	  ja	  kokevat,	  ettei	  heidän	  
panoksellaan	  ole	  mitään	  merkitystä.	  

Vaikka	  myönteiseen	  työilmapiiriin	  vaikuttavat	  
kaikki	  omalla	  käyttäytymisellään,	  se	  on	  
kuitenkin	  esimiehen	  vastuulla.	  Sillä	  vain	  
esimies	  pystyy	  vaikuttamaan	  hyvän	  
työilmapiirin	  perusedellytyksiin.	  

Myönteisen	  työilmapiirin	  kuvitellaan	  usein	  olevan	  suoraan	  bumtsibumista:	  ainaista	  
naminamia.	  Meillä	  on	  niin	  hauskaa	  ja	  hyvä	  meininki,	  olemme	  kaikki	  parhaita	  ystäviä	  
keskenämme.	  Emmekä	  koskaan	  sano	  mitään	  negatiivista	  kenestäkään	  tai	  mistään.

Esimies	  voi	  tavoitella	  hyvää	  työilmapiiriä	  siten,	  että	  ongelmat	  ja	  ristiriidat	  lakaistaan	  maton	  
alle,	  niistä	  vaietaan.	  Kun	  ei	  ääneen	  sanota,	  mikä	  meni	  pieleen,	  sitä	  ei	  ikään	  kuin	  
tapahtunutkaan.	  Kenellekään	  ei	  tule	  paha	  mieli.	  

Työtovereita	  ja	  alaisia	  kohdellaan	  kuin	  pehmokasvatuksen	  kannattajat	  kohtelevat	  
uhmaikäistä:	  pitää	  ymmärtää	  ikuisesti.

Myönteinen	  ilmapiiri	  ei	  tule	  siitä,	  että	  kielteiset	  asiat	  kielletään.	  Päinvastoin,	  negatiivisista	  
asioista	  tulee	  mörköjä,	  joista	  ei	  saa	  puhua	  ja	  joista	  ei	  voi	  oppia.	  

Myönteinen	  ilmapiiri	  tarkoittaa	  sitä,	  että	  negatiivisetkin	  asiat	  voi	  nostaa	  pöydälle,	  niistä	  voi	  
puhua,	  ja	  jos	  jollakin	  on	  tarvetta,	  niistä	  voi	  myös	  vapautuneesti	  oikeassa	  porukassa	  huojentaa	  
mielensä.	  Myönteinen	  työilmapiiri	  on	  kuin	  vanhemman	  syli,	  jossa	  voi	  sekä	  raivota,	  itkeä	  että	  
nauraa.	  Mutta	  kuten	  kunnon	  lohtusylissä	  kuuluukin,	  itkut	  itketään	  ja	  sen	  jälkeen	  mietitään,	  
mitä	  seuraavalla	  kerralla	  tehdään	  toisin.

Miten	  sitten	  esimies	  voi	  tukea	  tällaista	  myönteistä	  työilmapiiriä:	  Antamalla	  myönteistä	  
palautetta.	  Antamalla	  sitä	  vielä	  lisää.	  Antamalla	  alaisten	  ymmärtää,	  että	  tekee	  itsekin	  virheitä	  

–	  kertomalla	  niistä	  avoimesti,	  pyytämällä	  tiimiltä	  
vinkkejä	  siihen,	  miten	  onnistuisi	  itse	  paremmin	  
seuraavalla	  kerralla.	  Ottamalla	  myös	  alaisten	  
palautteesta	  ja	  kehitysideoista	  vaarin.

Nyrkkisääntö	  on:	  kehut	  annetaan	  kaikkien	  kuullen,	  
kritiikki	  annetaan	  asianosaisten	  kuullen.	  

Miten	  sitten	  esimies	  voi	  sabotoida	  myönteistä	  työilmapiiriä?	  Valitettavasti	  monin	  eri	  tavoin.	  
Järjestämällä	  kehityspäivän,	  joissa	  kerätään	  ideoita,	  mutta	  kukaan	  ei	  vie	  niitä	  käytäntöön.	  
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Vain	  esimies	  pystyy	  vaikuttamaan	  
hyvän	  työilmapiirin	  
perusedellytyksiin.	  

Nyrkkisääntö	  on:	  kehut	  annetaan	  
kaikkien	  kuullen,	  kritiikki	  
annetaan	  asianosaisten	  kuullen.	  



Keräämällä	  kunnian	  alaisten	  ideoista	  ja	  menestyksestä.	  Haukkumalla	  ihmisiä	  muiden	  kuullen.	  
Pistämällä	  tiimin	  jäsenet	  kilpailemaan	  keskenään	  esimiehen	  suosiosta	  tai	  tulospalkkiosta.

Mikko:	  Mikä	  sinun	  kokemuksesi	  mukaan	  on	  se,	  mikä	  tässä	  tekee	  esimiehestä	  
esimiehen	  eli	  mitä	  mielestäsi	  kuvaamallasi	  hyvällä	  esimiehellä	  on	  sellaista,	  mitä	  
huonolla	  ei?

Susanna:	  Kirjoitan	  siitä	  myöhemmin	  (Mikä	  tekee	  esimiehestä	  (hyvän)	  
esimiehen)

vTarina
Pomon	  kanssa	  jatkuvasti	  vuorovaikutuksessa

Pomo	  oli	  kasvatustieteilijä	  ja	  hr-‐alalla	  kokenut	  people-‐person,	  joten	  heti	  työsuhteen	  alussa	  
sain	  kunnollisen	  perehdytyksen,	  tehtiin	  työsopimukset	  ja	  pääsin	  kiinni	  kaikkiin	  järjestelmiin,	  
sain	  siis	  avaimet	  käteen	  ja	  tulin	  tietoiseksi	  kaikesta	  mitä	  hirmassa	  tapahtui.	  

Ihan	  alussa	  käytiin	  läpi,	  miten	  startupissa	  hoidetaan	  taloutta	  ja	  sen	  kautta	  sain	  perspektiiviä	  
siihen,	  mikä	  yrityksen	  taloudellinen	  tilanne	  oli.

Esimies	  oli	  avoin	  koskien	  yrityksen	  tavoitteita	  ja	  myös	  sen	  hetkisiä	  toiminnan	  painopisteitä,	  
eli	  myyntiä.	  Muutaman	  hengen	  yrityksessä	  minä	  tein	  pomon	  kanssa	  läheisesti	  työtä	  ja	  
monista	  asioista	  ja	  tehtävistä	  ja	  niiden	  etenemisestä	  puhuttiin	  jatkuvasti.	  Työaikaa	  ei	  seurattu	  
ja	  muutenkin	  oli	  joustavaa	  järjestellä	  omia	  menoja	  ja	  mahdollisuus	  hoitaa	  toista	  työtä	  kun	  
siitä	  sovittiin.	  

Tärkeintä	  itselleni	  oli	  pomon	  avoimuus	  ja	  se	  että	  kaikki	  tavoitteet,	  järjestelmät	  ja	  realiteetit	  
puhuttiin	  reilusti	  auki	  .	  

Toinen	  erityisen	  kiva	  asia	  oli	  tapa	  jolla	  pomo	  esitteli	  minut	  muille	  yrityksen	  kontakteille	  ja	  
yhteistyöhenkilöille	  julkisesti	  ja	  kannustavasti.	  

Esimieheni	  oli	  luonteeltaan	  innostuva,	  myös	  into	  ja	  innokas	  tekeminen	  oli	  sallittua.	  Huumoria	  
ja	  ideoita	  viljeltiin	  paljon.	  Palautetta	  sain	  erittäin	  rakentavassa	  hengessä	  ja	  välittömästi,	  myös	  
kritiikkiä,	  joka	  tuli	  kuitenkin	  hyvässä	  hengessä.	  Esimieheltä	  oli	  erityisesti	  kiva	  saada	  
myönteistä	  palautetta	  ja	  kokemus	  siitä,	  että	  oma	  työpanos	  oli	  hyödyllinen	  ja	  arvokas.

Oskari	  Niitamo
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Myönteisyys nostaa parhaan esiin

Myönteisen	  ilmapiirin	  ydin	  on	  oma	  hyvä	  olo,	  josta	  puhutaan	  tänä	  päivänä	  sitä	  enemmän	  mitä	  
harvinaisemmaksi	  se	  on	  käynyt.

Fiiliksen	  merkitys

Kun	  tuntee	  voivansa	  hyvin	  tai	  vain	  kokee	  olonsa	  hyväksi,	  on	  
paljon	  helpompi	  nähdä	  maailma,	  ihmiset	  ja	  asiat	  myönteisessä	  
valossa.	  Maailman	  kauneus,	  ihmisten	  hyväntahtoisuus	  ja	  
asioiden	  tarkoituksenmukaisuus	  avautuvat	  tällöin	  aivan	  toisin	  
kuin	  jos	  omassa	  olossa	  moni	  asia	  kangertaa.	  Hyvällä	  ololla	  on	  
ratkaiseva	  merkitys	  niin	  johtamisen,	  työilmapiirin	  kuin	  
tuloksenkin	  kannalta.	  http://www.marcandangel.com/
2011/08/30/12-‐things-‐happy-‐people-‐do-‐differently/

Sanotaan,	  että	  hiilis	  ratkaisee.	  Tunne	  sytyttää	  tahdon	  eli	  luo	  
perustan	  sille,	  miten	  motivoituneita	  olemme	  ja	  minkä	  varassa	  
ylitämme	  itsemme.	  Jos	  tahdomme	  luoda	  jotakin	  uutta,	  tunne	  –	  
oli	  kyse	  inspiraatiosta,	  hlowsta	  tai	  ihan	  tavallisesta	  
innostumisesta	  –	  on	  se	  kannatteleva	  voima,	  jonka	  varassa	  
lennetään	  ’vankkumattoman	  realismin’	  kuilujen	  yli.

Ilmapiirin	  voima

Ympäristö	  on	  yksilöä	  vahvempi.	  

Hyvässä,	  kannustavassa	  ja	  innostavassa	  ilmapiirissä	  voi	  
huomata,	  että	  on	  helppoa	  saada	  enemmän	  aikaan	  kuin	  jos	  
ilmapiiri	  on	  latistava,	  nuiva	  ja	  ankeuttava.	  

Ympäristö	  tempaa	  yksilön	  mukaansa,	  myös	  pahassa.	  Vaikeaa	  
jaksaa	  olla	  yksin	  innostunut	  kovin	  pitkään	  masentavassa	  ja	  ei-‐
inspiroivassa	  
ilmapiirissä.	  
Siksikin	  ilmapiirin	  
myönteisyys	  ja	  
kohottavuus	  ovat	  
niin	  olennaisessa	  
roolissa.	  Siinä	  on	  
helpompi	  kohottaa	  itsensäkin.	  

Mistä	  myönteisyys	  syntyy?	  Siitä	  että	  osataan	  huomata,	  
kiinnittää	  huomiota	  ja	  nähdä,	  tulkita	  asioita	  nähden	  niiden	  
hyvät	  puolet:	  onnistumiset,	  arvostettavat	  asiat	  ja	  yksittäisten	  
ihmisten	  ja	  tiimien	  työn	  arvo.	  

Mistä	  ilmapiiri	  syntyy?	  Kaikkien	  osallisuudesta.	  Yksin	  on	  vaikea	  muuttaa	  ilmapiiriä	  mutta	  
omalta	  osaltaan	  voi	  vaikuttaa	  siihen,	  mihin	  suuntaan	  se	  kehittyy.	  
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Vaikeaa	  jaksaa	  olla	  yksin	  
innostunut	  kovin	  pitkään	  
masentavassa	  ja	  ei-‐inspiroivassa	  
ilmapiirissä.

M.T.

http://livepage.apple.com/
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	   	   Kun	  työntekijän	  sallitaan	  tulla	  töihin	  kokonaisena	  ihmisenä,	  
	   	   työnantaja	  saa	  käyttöönsä	  ihmisen	  koko	  potentiaalin.

Esimiehen	  tehtävä:	  itsensä	  johtaminen

Esimiehen	  tehtäviin	  kuuluu	  johtaa	  ilmapiiriä	  ja	  kohottaa	  sitä	  ja	  ylläpitää	  sitä	  omalla	  
esimerkillään.	  Esimiehen	  onkin	  hyvä	  osata	  kohottaa	  itsensä	  ja	  sen	  voimalla	  kohottaa	  muut.	  

Itsensä	  kohottaminen	  tarkoittaa	  kykyä	  keskittyä	  asioiden	  myönteisiin	  puoliin	  eikä	  antaa	  
itsensä	  vajota	  vastoinkäymisissä	  tai	  huonoissa	  hetkissä.	  Mottona	  on:	  ”Jokaisessa	  tilanteessa	  
on	  jotakin	  tehtävissä.	  Löydän	  itsestäni	  voiman,	  jolla	  tästäkin	  luodaan	  jotakin	  uutta.”	  Tämä	  on	  
itsensä	  johtamista	  parhaimmillaan.

	   	   Kun	  pyrimme	  näkemään	  mahdollisuuksia,	  vaihtoehtoja	  tai	  
	   	   tulevaisuuden	  tekemistä,	  myönteiset	  tunteet	  aktivoituvat.

	   	   	   	   	   Helena	  Åhman

Jokainen	  tuntee	  esimiehiä,	  joilla	  on	  tällainen	  kohottamisen	  kyky.	  Heidän	  lähellään	  on	  hyvä	  
olla	  ja	  heidän	  kanssaan	  on	  innostavaa	  tehdä	  töitä.	  

On	  myös	  koko	  joukko	  esimiehiä,	  jotka	  eivät	  kykene	  tähän	  ollenkaan	  tai	  kykenevät	  tähän	  vain	  
jonain	  päivänä.	  Huonoina	  hetkinään	  he	  vetävät	  muut	  ja	  tunnelman	  mukanaan	  alas.	  	  

Tällaiset	  ’lapsenomaiset	  tunneihmiset’	  tai	  kaksisuuntaisen	  mielialahäiriön	  omaavat	  esimiehet,	  
köyhän	  miehen	  stevejobsit,	  syövät	  luonnollisesti	  melkoisen	  määrän	  tuottavuutta	  ja	  
innovatiivisuutta	  kuljettamalla	  ilmapiiriä	  ylös-‐alas.	  Turvaton	  ilmapiiri	  ei	  välttämättä	  saa	  
ihmisistä	  parasta	  esiin.	  

Kumman	  sinä	  valitsisit	  jos	  tilaisuus	  tulisi:	  edellä	  kuvatun	  kaltaisen	  vai	  kamreerityyppisen,	  
joka	  ei	  koskaan	  innostu	  mistään	  mutta	  ei	  vastaavasti	  haukukaan?

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Tee	  päivittäin	  ainakin	  yksi	  asia,	  joka	  saa	  sinut	  tuntemaan	  olosi	  paremmaksi
ü Vaikuta	  työpaikan	  ilmapiiriin	  haluamaasi	  suuntaan
ü Kun	  tunnet	  alaspäin	  vetävän	  voiman,	  pyri	  kohottamaan	  itsesi

Susanna:	  Kissa	  kehuilla	  elää.	  Se	  joka	  kuuseen	  kurkottaa,	  se	  katajaan	  kapsahtaa.	  Ylpeys	  
käy	  lankeemuksen	  edellä.	  Tässä	  vain	  muutamia	  sanontoja,	  jotka	  edelleenkin	  paistavat	  
suomalaisten	  käyttäytymisestä	  ja	  myös	  johtamisesta.	  Meillä	  ei	  saa	  kehua,	  ei	  varsinkaan	  
itseään.	  Jopa	  kehutuksi	  tulemisessa	  on	  muka	  jotain	  noloa.	  

Ihminen,	  joka	  osaa	  kehua	  silloin	  kun	  on	  sen	  paikka,	  on	  työyhteisön	  helmi.	  Nimenomaan	  
tuollainen	  kohottaja.	  Kehu	  voi	  tulla	  pienestäkin	  asiasta	  ja	  pienesti,	  se	  voi	  olla	  
viikkopalaverissa	  ääneen	  lausuttu	  kiitos	  kollegalle,	  jota	  ilman	  ei	  olisi	  selvinnyt	  
aikataulussa.	  

Kommentti	  myös	  tuohon	  bipolaariseen	  käytökseen:	  Oman	  kokemukseni	  mukaan	  
bipolaarisuutta	  yleisempää	  on	  se,	  että	  ihminen	  on	  vain	  jäänyt	  tunnetasollaan	  
uhmaikäisen	  tasolle.	  ”Olen	  tällainen	  tunneihminen”	  –selityksellä	  kuitataan	  huono	  
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käyttäytyminen,	  tunneihmisyys-‐selitystä	  pidetään	  jopa	  myönteisenä	  asiana,	  vaikka	  se	  
merkitsee	  oikeasti	  vain	  tunnekylmyyttä	  muiden	  tunteita	  kohtaan.	  

Mikko:	  Niinpä.	  Olen	  huomannut	  itsekin,	  että	  myönteisen	  palautteen	  antaminen	  vaatii	  
tietoista	  harjoittelemista.	  Jotenkin	  helposti	  pitää	  itsestään	  selvyytenä,	  että	  totta	  kai	  
toinen	  tietää,	  että	  on	  tehnyt	  hyvää	  työtä.	  Tässäkin	  auttaa	  omien	  tunteittensa	  
tunnistaminen:	  miten	  hyvältä	  palaute,	  huomatuksi	  ja	  huomioiduksi	  tuleminen	  tuntuvat.	  

”Olen	  tällainen”	  tarkoittaa	  käytännössä	  samaa	  kuin	  ”En	  halua	  nähdä	  vaivaa	  
muuttaakseni	  kerran	  omaksumiani	  huonoja	  tottumuksia.”

v Tarina	  
Kissa	  kiitoksella	  elää?

Opetusalalla	  kahdeksan	  vuotta	  sihteerin	  tehtävissä,	  esimiehenä	  sama	  talouspäällikkö	  koko	  
ajan.	  Kertaakaan	  näiden	  vuosien	  aikana	  en	  ole	  saanut	  häneltä	  minulle	  suoraan	  esitettyä	  
kiitosta	  tehdystä	  työstä.	  Tosin	  ei	  ole	  tullut	  "risujakaan".
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Kuka	  on	  esimies?
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Mikä tekee esimiehestä (hyvän) esimiehen?

Harva	  haaveilee	  nuorena	  esimiehen	  ammatista.	  Halutaan	  lääkäreiksi,	  insinööreiksi,	  
ekonomeiksi,	  papeiksi	  jne.	  Ajatus	  johtajuudesta	  tulee	  mukaan	  kuvioihin	  työelämän	  varrella.	  
Tai	  sitten	  ei	  edes	  ole	  mitään	  ajatusta,	  hyvin	  tehdystä	  työstä	  kiitetään	  ylennyksin	  ja	  hyvä	  
insinööri	  huomaa	  päätyneensä	  esimieheksi.

On	  ihmisiä,	  joille	  johtajuus	  on	  luontaisempaa	  kuin	  
toisille,	  osa	  tuntuu	  olevan	  luontaisia	  johtajia.	  Osa	  
saa	  johtajuuteen	  koulutusta.	  Osa	  oppii	  tai	  on	  
oppimatta	  kantapään	  kautta.	  	  

Parhaimmissa	  esimiehissäni	  nämä	  kolme	  asiaa	  
yhdistyvät:	  heillä	  on	  luontainen	  taipumus,	  he	  ovat	  
kouluttaneet	  itseään	  ja	  he	  myös	  oppivat	  
virheistään.

On	  tiettyjä	  ominaisuuksia,	  joita	  on	  hyvin	  vaikea	  opetella.	  On	  siis	  ihmisiä,	  joiden	  itsensä,	  
alaistensa	  ja	  yrityksen	  vuoksi	  ei	  pitäisi	  ryhtyä	  esimiehiksi,	  vaikka	  he	  kävisivät	  millaisen	  
johtamisen	  korkeakoulun	  tahansa.	  Tällainen	  tyyppi	  on	  esimerkiksi	  henkilö,	  joka	  ei	  ole	  
kiinnostunut	  ihmisistä.	  

Asiantuntijaorganisaatiossa	  kiinnostus	  ihmisistä	  on	  korostuneen	  tärkeä.	  On	  toki	  joitakin	  
esimies-‐nimikkeellä	  varustettuja	  pestejä,	  joissa	  ihmisistä	  kiinnostamattomuus	  saattaa	  olla	  
jopa	  etu,	  mutta	  tällaisella	  ihmisellä	  ei	  saa	  olla	  alaisia.	  

Esimies	  on	  mahdollistaja

Esimiehen	  perustyötä	  on	  luoda	  työyhteisön	  jäsenille	  edellytykset	  tehdä	  työnsä	  
mahdollisimman	  hyvin.	  Mahdollistamiseen	  sisältyy	  tiettyjen	  fyysisten	  asioiden	  hoitamista,	  
muun	  muassa	  työympäristön	  pitää	  olla	  sellainen,	  että	  siinä	  on	  hyvä	  tehdä	  työtä.	  Paljolti	  
edellytysten	  luominen	  on	  kuitenkin	  henkisen	  puolen	  hoitamista,	  ihmisjohtamista.	  

Työilmapiiri	  on	  esimiehen	  vastuulla,	  mutta	  esimiehen	  pitää	  johtaa	  paitsi	  yhteisöä	  ja	  
ilmapiiriä,	  niin	  myös	  yksilöitä.	  	  Esimiehen	  pitää	  osata	  johtaa	  ihmisiä	  yksilöinä,	  mutta	  samalla	  
tehdä	  se	  siten,	  että	  työyhteisö	  kokee,	  että	  kaikkia	  kohdellaan	  tasapuolisesti.	  	  

Johtamisesta	  yli	  puolet	  on	  viestimistä.	  Esimiehen	  pitää	  viestiä	  alaisilleen	  yrityksen,	  yksikön	  tai	  
tiimin	  suunta.	  Mutta	  viestintä	  on	  kaksisuuntaista,	  eli	  esimiehen	  pitää	  osata	  myös	  kuunnella.	  

Tunnistatko	  vastuuimurin?

Etenkin	  pienissä,	  yrittäjävetoisissa	  yrityksissä	  esimiehet	  ovat	  usein	  vastuuimureita	  eli	  ottavat	  
vastuulleen	  ja	  jopa	  tehtäväkseen	  kaiken.	  Koska	  hyvän	  työilmapiirin	  perusedellytys	  on	  se,	  että	  
työntekijät	  kokevat	  tekevänsä	  mielekästä	  työtä	  ja	  kokevat	  saavansa	  uusia	  haasteita,	  tällainen	  
vastuuimuri	  on	  usein	  este	  työilmapiirin	  paranemiselle.	  Kehittymishaluiset	  ihmiset	  saavat	  
bore	  outin	  tai	  lähtevät	  hakemaan	  haasteita	  muualta.	  Esimiehen	  pitää	  osata	  antaa	  alaisilleen	  
mahdollisuuksia.
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Parhaimmissa	  esimiehissäni	  nämä	  
kolme	  asiaa	  yhdistyvät:	  heillä	  on	  
luontainen	  taipumus,	  he	  ovat	  
kouluttaneet	  itseään	  ja	  he	  myös	  
oppivat	  virheistään.



Johtaja	  tekee	  kipeätkin	  päätökset

Johtaminen	  ei	  ole	  mahdollista	  ilman,	  että	  esimies	  tekee	  valintoja,	  päätöksiä	  ja	  kantaa	  myös	  
vastuun	  niistä.	  Toisin	  kuin	  esimiehet	  monesti	  luulevat,	  alaiset	  arvostavat	  enemmän	  esimiestä,	  
joka	  tekee	  kipeitäkin	  päätöksiä	  kuin	  esimies,	  joka	  ei	  kykene	  tekemään	  päätöksiä	  lainkaan	  –	  

ennen	  kuin	  on	  pakko.	  

Jotta	  yritys	  ei	  jämähdä	  paikoilleen,	  sen	  täytyy	  tehdä	  uusia	  asioita	  
ja	  uudella	  tavalla.	  Kaiken	  uuden	  tekeminen	  sisältää	  aina	  riskin.	  
Siksi	  menestyvän	  yrityksen	  menestyvän	  esimiehen	  pitää	  sietää	  
omia	  ja	  muiden	  virheitä.

Yksilöiden	  johtaminen	  edellyttää	  iholle	  menemistä

Kokemukseni	  mukaan	  ihmisten	  johtaminen	  yksilöinä,	  mutta	  
tasapuolisesti	  on	  todella	  vaikeaa.	  

Ihmisten	  johtaminen	  yksilöinä	  edellyttää,	  että	  esimies	  haluaa	  
johtaa	  ihmisiä,	  siis	  yksilöitä	  –	  ja	  sen	  vuoksi	  hänen	  täytyy	  olla	  
aidosti	  kiinnostunut	  ihmisistä.	  Numeroesimies	  tai	  asiaesimies	  ei	  
kerta	  kaikkiaan	  pärjää	  etenkään	  asiantuntijaorganisaatiossa	  
esimiehenä	  ilman	  ihmisjohtamisen	  taitoa.

Hyvän	  esimiehen	  tulee	  ymmärtää	  ihmisen	  käyttäytymisen	  
vaikuttimia,	  hänellä	  on	  ns.	  psykologista	  silmää,	  sosiaalista	  
älykkyyttä.	  Tällä	  tarkoitan	  sitä,	  että	  hän	  ymmärtää	  sitä,	  miksi	  
ihmiset	  käyttäytyvät	  tietyllä	  tavalla	  ja	  jos	  ei	  ymmärrä,	  hän	  osaa	  
kysyä.	  Kuten	  pienen	  lapsen	  vanhempi	  osaa	  kiukkukohtauksen	  
aikana	  päätellä,	  johtuuko	  itkupotkuraivari	  väsymyksestä	  vai	  
nälästä,	  osaa	  esimies	  nähdä	  perimmäiset	  syyt	  ja	  puuttua	  niihin.	  

Se	  edellyttää	  myös	  sitä,	  että	  esimies	  viettää	  
riittävästi	  aikaa	  alaistensa	  kanssa.	  Esimiehet	  
ovat	  kiireisiä	  ihmisiä,	  se	  on	  ymmärrettävää.	  
Mutta	  esimiehen	  tehtävä	  on	  johtaa,	  eikä	  alaisia	  
johdeta	  seminaareista	  käsin.	  Ihmisten	  parissa	  
olemiseen	  on	  varattava	  aikaa.	  

Pieniä	  muutoksia	  kannattaa	  tehdä

Moni	  asia	  olisi	  paremmin,	  jos	  viimeisissäkin	  liikennevalohuoneiden	  linnakkeissa	  esimiehet	  
luopuisivat	  omista	  huoneistaan	  ja	  konkreettisesti	  istuisivat	  alaistensa	  joukossa.	  Se	  auttaisi	  
heitä	  näkemään	  ja	  aistimaan,	  millaisessa	  todellisuudessa	  tiimi	  tekee	  töitä	  ja	  mikä	  on	  hiilis.	  Se	  
hälventäisi	  myös	  alaisten	  epäluuloja	  siitä,	  tekeekö	  esimies	  oikeasti	  mitään.	  

Jos	  tilaratkaisut	  eivät	  anna	  mahdollisuuksia	  siirtää	  pöytää	  tiimin	  pariin,	  niin	  esimiesten	  tulisi	  
ainakin	  luopua	  liikennevaloista	  ja	  suljetuista	  ovista.	  Ovi	  voidaan	  laittaa	  kiinni	  
luottamuksellisten	  keskustelujen	  ajaksi,	  mutta	  muuten	  avoimet	  ovat	  –	  avoin	  kulttuuri.	  

Ja	  pieni,	  yksinkertainen	  vinkki	  kaikille	  esimiehille:	  käykää	  syömässä	  alaistenne	  kanssa.	  
Tehkää	  niin	  säännöllisesti,	  mieluiten	  viikoittain.	  En	  nyt	  tarkoita	  juhlalounaita,	  vaan	  ihan	  
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Se	  edellyttää	  myös	  sitä,	  että	  esimies	  
viettää	  riittävästi	  aikaa	  alaistensa	  
kanssa.	  

M.T.



tavallisia	  lounaita.	  Ihmisiä	  pitää	  johtaa	  yksilöinä,	  ja	  yksilöt	  ovat	  kokonaisuus	  henkilökohtaista	  
elämää	  ja	  työelämää.	  Usein	  lounaalla	  sivutaan	  näitäkin	  asioita.	  

Tasapuolisuuden	  haaste

Sitten	  se	  toinen	  haaste:	  Ihmisten	  johtaminen	  yksilöinä,	  mutta	  siten,	  että	  työyhteisö	  kokee	  sen	  
tasapuoliseksi.	  Tasapäistäminen	  ei	  yleensä	  ole	  ratkaisu,	  sillä	  jos	  yrittää	  miellyttää	  kaikkia,	  ei	  
miellytä	  ketään.	  

Ihmisiä	  kerta	  kaikkiaan	  motivoivat	  erilaiset	  asiat:	  yksiä	  se,	  että	  töistä	  saa	  	  lähteä	  tasan	  
neljältä.	  Toisia	  se,	  että	  tunteja	  laskemattomasta	  työpanoksesta	  palkitaan.	  Yksilöiden	  ja	  
työyhteisön	  silmissä	  tämä	  saattaa	  vaikuttaa	  ristiriitaiselta:	  miksi	  toinen	  saa	  parempaa	  
palkkaa	  tai	  miksi	  hän	  saa	  samppanjapullon	  projektinsa	  päätteeksi?	  Kolmas	  nauttii	  työpaikan	  
tarjoamasta	  kuntosalista.	  Neljättä	  ei	  kuntoilu	  motivoi,	  mutta	  hän	  arvostaa	  työpaikan	  
tarjoamasta	  lapsenhoitopalvelusta.	  

Hyvän	  yksilöiden	  johtamisen	  perusedellytys:	  läpinäkyvyys	  ja	  viestintä	  

Kun	  ihmiset	  tietävät,	  mistä	  samppanjapullot	  tulevat	  ja	  miten	  voi	  itse	  saada	  palkankorotuksen,	  
he	  voivat	  myös	  itse	  halutessaan	  pyrkiä	  siihen.	  Se	  toki	  edellyttää	  myös	  sitä,	  että	  alaisilla	  on	  
hyvä	  itsetuntemus	  –	  he	  tietävät,	  mitä	  työltään	  haluavat,	  mikä	  heitä	  motivoi.	  Näin	  he	  voivat	  
tehdä	  elämässään	  valintoja,	  jotka	  johtavat	  henkilökohtaisten	  tavoitteiden	  täyttymiseen.	  

Esimies	  joka	  ei	  avoimesti	  viesti:
a) millainen	  suoritus	  on	  riittävän	  hyvä	  ja	  
b) millainen	  suoritus	  on	  erinomainen

ja	  kerro,	  miten	  jälkimmäisestä	  palkitaan,	  aiheuttaa	  työyhteisössä	  kateutta	  ja	  hämmennystä.	  

Palkitsemisessa	  täytyy	  myös	  olla	  äärimmäisen	  johdonmukainen.	  Alaiset	  kyllä	  muistavat,	  onko	  
aiemmin	  saanut	  viisivuotisesta	  työurasta	  ylimääräisen	  lomaviikon	  vai	  kiitospuheen	  
viikkopalaverissa.	  

Mikko:	  Mitä	  sinun	  mielestäsi	  esimiehen	  pitäisi	  tehdä	  eli	  kehittää	  itsensä	  suhteen,	  
jotta	  hän	  yltäisi	  noihin	  parannusehdotuksiisi?

Susanna:	  Esimiehen	  pitäisi	  kuunnella	  enemmän	  alaisiaan	  ja	  kysyä,	  mikä	  heitä	  
motivoi.	  Ja	  sitten	  palkita	  sen	  mukaan.	  Ja	  vaikka	  palkitseminen	  on	  yksilöllistä,	  
palkitsemiseen	  oikeuttavien	  suoritusten	  ja	  perustelujen	  ei	  pidä	  olla.	  Esimieheltä	  siis	  
vaaditaan	  johdonmukaisuutta	  ja	  yksilöllisten	  tarpeiden	  huomioon	  ottamista.	  
Periaatteessa	  tämä	  on	  hyvin	  yksinkertaista:	  mittaristo	  palkitsemiselle	  ja	  loppu	  
onkin	  alaisten	  toiveista	  kiinni.	  

vTarina
Macho-‐johtaja

Kun	  johtajuutta	  ei	  ole	  tai	  on	  "ei-‐johtamista".	  Kun	  esimies	  luulee	  johtavansa	  30	  vuoden	  
kokemuksella,	  tittelillä	  ja	  päätöksentekovallalla,	  olemalla	  MIES	  (macho),	  katoamalla	  korpeen	  
(kun	  tarvittaisiin	  työpaikalla),	  luulemalla	  asioiden	  selviävän	  itsestään	  (työtkin	  jakautuvat	  
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itsestään	  -‐	  tasapuolisesti?)	  pystymättä	  aidosti	  kuuntelemaan	  ja	  kommunikoimaan,	  puhumalla	  
vain	  itsestään	  ja	  omista	  saavutuksistaan	  jne.

Kun	  työhyvinvointi	  on	  yhtä	  kuin	  (hyvä)	  palkka	  ja	  (hyvät)	  luontoisedut.	  "Mitä	  te	  oikein	  
valitatte?	  Katsokaa	  peiliin!"
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Kenestä on esimieheksi?

Mikä	  tekee	  esimiehestä	  esimiehen?	  Millaisia	  ovat	  esimiehen	  edellytykset	  tänä	  päivänä?	  Miksi	  
kukaan	  haluaa	  esimieheksi?	  http://www.fugu.hi/2012/11/hyva-‐johtaja-‐parempi-‐arki.html

Kysyy	  luonnetta

Jotkut	  sanovat	  että	  esimiehenä	  toimiminen	  on	  luonnekysymys,	  siis	  jotakin	  myötäsyntyistä.	  
Joillakin	  on	  oikea	  asenne	  ja	  oikeanlaista	  tahtoa	  saada	  ihmiset	  tekemään	  oikeita	  asioita.	  
Synnynnäisiä	  johtajiakin	  on.	  Osa	  heistä	  on	  sellaisia,	  joilla	  on	  ollut	  ja	  on	  kyky	  oppia	  nopeasti	  
omista	  ja	  toisten	  tekemistä	  virheistä.	  Puhutaan	  ihmisistä	  joilla	  on	  pelisilmää,	  tilannetajua	  ja	  
kykyä	  löytää	  se,	  mikä	  kustakin	  ihmisestä	  kussakin	  tilanteessa	  saa	  heidät	  liikkeelle.

That	  you	  are	  a	  character	  doesn’t	  mean	  that	  you	  have	  a	  character.
Wolf	  	  (Harvey	  Keitel)	  elokuvassa	  Pulp	  hiction

Tällaiset	  ovat	  kuitenkin	  vähemmistössä,	  kuten	  synnynnäiset	  opettajat.	  Ja	  kaikkien	  ihmisten	  
osa	  on	  oppia	  ja	  opetella	  lähtötasosta	  ja	  kyvyistä	  riippumatta.	  Paremmaksi	  voi	  aina	  kehittyä.

Missä	  tahto	  näkyy?

There	  is	  nothing	  accidental	  about	  quality.	  Quality	  is	  a	  result	  of	  hard	  work	  and	  good	  
decisions.	  (And	  right	  choices,	  MT)

Mitä	  olet	  itsestäsi	  tehnyt?	  Tämä	  on	  kysymys,	  jonka	  jokainen	  esimies	  joutuu	  ennemmin	  tai	  
myöhemmin	  esittämään	  itselleen.	  Miksi?	  Siksi,	  että	  toimiakseen	  oikeasti	  jokaisen	  yksilön	  
huomioon	  ottavana	  ja	  heidät	  aidosti	  kohtaavana	  ihmisenä,	  esimiehen	  on	  ollut	  tehtävä	  työtä	  
itsensä	  muuntamiseksi	  vähintään	  kolmella	  osa-‐alueella

• kuunteleminen	  ja	  keskittyminen
• eläytyminen,	  toisen	  ’nahkoihin’	  uiminen
• olennaisen	  tavoittamisen	  kyky

Mikä	  lähtee	  muuntumaan?	  

Avainsanoja	  ovat	  opiskeleminen	  ja	  oppiminen.	  Joillekin	  opiskelu	  on	  merkinnyt	  elämässä	  
vastaan	  tuleviin	  tilanteisiin	  havahtumista,	  niiden	  pohtimista	  ja	  oikeiden	  johtopäätösten	  
tekemistä.	  Toisille	  se	  on	  ollut	  itsensä	  jatkuvaa	  kehittämistä	  kurssien	  ja	  seminaarien,	  kirjoista	  
ammennettavien	  tietojen	  avulla.	  

Olennaista	  tässäkään	  ei	  ole	  ulkoinen	  puuhastelu	  
vaan	  se,	  mitä	  sen	  myötä	  muuntuu	  tai	  ainakin	  lähtee	  
muuntumaan	  ihmisen	  mielessä.	  Kaikki	  tietävät,	  että	  
niin	  esimies	  kuin	  alainenkin	  voi	  olla	  papereiden	  
mukaan	  täysin	  kelpoinen,	  mutta	  silti	  joidenkin	  
kohdalla	  voi	  epäillä	  syvästi,	  tuleeko	  heistä	  päteviä	  
koskaan.	  Kyse	  on	  siis	  sisäisestä	  työstä	  itsensä	  

kanssa	  ja	  asenteesta,	  tahdosta	  muuttua	  myös	  niiden	  tarpeiden	  mukaisesti,	  joita	  
ulkomaailmasta	  tulee	  ihmistä	  vastaan.	  
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Olennaista	  tässäkään	  ei	  ole	  
ulkoinen	  puuhastelu	  vaan	  se,	  mitä	  
sen	  myötä	  muuntuu	  tai	  ainakin	  
lähtee	  muuntumaan	  ihmisen	  
mielessä.	  
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Tämä	  työ	  ei	  tapahdu	  umpiossa.	  Toiset	  ihmiset	  peilaavat	  meitä	  jatkuvasti,	  ja	  jos	  olemme	  läsnä	  
näissä	  hetkissä	  ja	  olemme	  avoimia	  eli	  halukkaita	  oppimaan,	  opimme	  varsinkin	  siitä,	  mitä	  
kehitettävää	  meissä	  vielä	  on.	  Suurinta	  osaa	  esimiehen	  tarvitsemista	  kyvyistä	  on	  mahdollista	  
kehittää	  vain	  kohtaamisissa	  toisten	  ihmisten	  kanssa.	  Jokainen	  oikealla	  mielellä	  eletty	  
kohtaaminen	  vahvistaa	  itsensä	  ja	  toisen	  ihmisen	  kohtaamisen	  voimaa.	  

Tietoisuus	  on	  avain

Ihmisen	  tehtävä	  ei	  ole	  vain	  elää,	  vaan	  myös	  tiedostaa.	  Siksi	  jokaisen,	  joka	  haluaa	  kehittyä	  
itseään	  aidosti	  arvostavaksi	  esimieheksi,	  tulee	  löytää	  päivästään	  sellaisia	  hetkiä,	  joissa	  hän	  voi	  
rehellisesti	  katsoa	  näitä	  kohtaamisia,	  nähdä	  niissä	  itsensä	  ja	  tutkiskella	  tämän	  tiedon	  valossa	  
itseään.	  Hetken	  ei	  tarvitse	  olla	  montaa	  minuuttia	  päivässä,	  mutta	  tällainen	  rehlektointi	  
palkitsee	  itsensä.

Muussa	  tapauksessa	  tiedostamaton	  hallitsee.

Jokainen	  ihminen	  on	  elämän	  aikana	  kehittänyt	  paljon	  automaattisia	  toimintoja:	  mielikuvia,	  
tapoja,	  asenteita	  ja	  reaktioita,	  jotka	  elävät	  omaa	  elämäänsä.	  Nämä	  eivät	  tarvitse	  toimiakseen	  
huomiotamme.	  

Esimiehellä	  tulee	  olla	  tahtoa	  muuntaa	  näitä	  
tottumuksia,	  joista	  osa	  voi	  olla	  käyttökelvottomia.	  
Siis	  sellaisia	  jotka	  eivät	  vastaa	  sisäisiä	  arvoja	  
eivätkä	  myöskään	  sitä	  kokemusta,	  joka	  esimiehellä	  
on	  todellisesta	  itsestä.	  Siksi	  on	  suostuttava	  ottamaan	  askelia	  itsen	  tiedostamiseen	  ja	  itsessä	  
olevien	  puolien	  tunnistamiseen.

Re^lektoiminen	  auttaa	  kohtaamaan

Tällainen	  työskentely	  auttaa	  esimiestä	  monen	  esimiestehtävissä	  vastaan	  tulevan	  suhteen.	  
Kaksi	  olennaista	  asiaa	  ovat:

Itsensä	  varassa	  seisominen.	  Esimies	  tekee	  päätökset	  yksin	  ja	  kantaa	  niistä	  vastuun.	  Jos	  hän	  on	  
tehnyt	  työtä	  itsensä	  kanssa,	  tämä	  on	  hänelle	  helpompaa	  ja	  hän	  seisoo	  varmemmin,	  omaan	  
todelliseen	  voimaansa	  luottaen.

Olennaisen	  erottaminen	  epäolennaisesta.	  Tämä	  voi	  tapahtua	  vain	  sisäisen	  työskentelyn	  kautta,	  
sillä	  kyse	  on	  havainto-‐	  ja	  erottelukyvyn	  kehittämisestä,	  joka	  perustuu	  sisäiseen	  kokemukseen.	  
Se	  ei	  siis	  voi	  tulla	  ulkopuolelta.	  Usein	  tämän	  kyvyn	  kehittyminen	  kulkee	  käsi	  kädessä	  sen	  
kanssa,	  että	  oppii	  erottamaan	  omien	  ajatusten,	  tunteiden	  ja	  elämysten	  joukosta	  ne,	  joilla	  on	  
todellista	  ja	  kestävää	  merkitystä.	  Toisin	  kuin	  esimerkiksi	  ohimenevillä	  tunteilla.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Rehlektoi	  kerran	  päivässä	  itseäsi	  ja	  työtäsi.
ü Kysy,	  miten	  sinua	  peilattiin	  tänään.
ü Mikä	  sujui	  tänään,	  mikä	  oli	  päivän	  onnistumiskokemus?

Susanna:	  Mahtava	  oivallus	  tuo,	  että	  opiskelu	  tai	  pätevyys	  sinänsä	  eivät	  takaa	  
minkäänlaista	  oppimista.	  Oppiminen	  vaatii	  sisäisen	  prosessin.	  Ja	  minusta	  myös	  usein	  
sisäisen	  prosessin	  seurauksena	  on	  muutos	  käyttäytymisessä.	  
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Esimiehellä	  tulee	  olla	  tahtoa	  
muuntaa	  näitä	  tottumuksia,	  joista	  
osa	  voi	  olla	  käyttökelvottomia.	  



Mikko:	  Vaikka	  muutos	  on	  käynnissä,	  vieläkin	  tuijotetaan	  muodolliseen	  kelpoisuuteen.	  
Osuvampaa	  –	  ja	  radikaalimpaa	  –	  olisi	  kysyä	  rekrytoitaessa:	  ”Mitä	  olet	  oppinut	  suhteessa	  
itseesi	  ja	  työhösi?	  Mitä	  kolmea	  asiaa	  työstät	  tällä	  hetkellä?”

vTarina

Esimiestaitoja	  oppii	  alaisena

Itse	  sain	  kunnian	  ryhtyä	  lähiesimieheksi	  ehkä	  hieman	  yllättäenkin	  tänä	  vuonna.	  Olen	  vielä	  
melko	  nuori,	  joten	  muutos	  tietysti	  jännitti.	  Huomasin	  kuitenkin	  melko	  pian,	  että	  yllättävän	  
paljon	  esimieheydestä	  oppi	  alaisenakin	  ollessa.	  Mikä	  toimii	  ja	  mikä	  ei.	  Itse	  yhtenä	  
tärkeimmistä	  hyvän	  esimiehen	  ominaisuuksista	  pidän	  nöyryyttä	  ja	  eräänlaista	  epäitsekkyyttä.	  
"Normi"työntekijänä	  on	  ok	  viedä	  omaa	  etuaan	  eteenpäin,	  mutta	  esimiehenä	  ei.	  Hyvä	  esimies	  
tuo	  alaistensa	  osaamista	  ja	  työtä	  esille,	  ei	  omaansa	  ja	  antaa	  kunnian	  sinne	  minne	  se	  kuuluu.

Ann-‐Christine	  Wahl
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Miten tulla esimieheksi?

Tie	  esimieheksi	  voi	  olla	  itse	  tahdottu	  tai	  sitten	  sellaiseksi	  joutuu	  puolipakolla.

	   	   Esimies	  on	  sellainen,	  joka	  tahtoo	  tehdä	  päätöksiä,	  joita	  kukaan	  muu	  ei	  
	   	   halua	  tehdä	  ja	  ottaa	  niistä	  vastuun,	  jota	  moni	  mielellään	  pakenee.	  

Tahdon	  esimieheksi

Joitakin	  esimiehenä	  toimiminen	  kiehtoo.	  He	  tuntevat	  olevansa	  elossa	  olleessaan	  tapahtumien	  
keskipisteessä	  ja	  ohjatessaan	  niitä.	  Voi	  myös	  sanoa,	  että	  vasta	  siinä	  he	  aidosti	  toteutuvat	  ja	  
toteuttavat	  itseään.

Halu	  toteuttaa	  omia	  kykyjään	  ja	  ideoitaan	  on	  yksi	  päämotiiveista.	  Vapaat	  kädet	  saatuaan	  
ihmisellä	  on	  paremmat	  mahdollisuudet	  puhjeta	  kukkaan,	  antaa	  parastaan	  ja	  ottaa	  koko	  
potentiaalinsa	  käyttöön.	  Ja	  näin	  käykin	  silloin,	  kun	  ihmisen	  kyvyt	  kohtaavat	  tehtävän	  
haasteet.	  Tilanne	  on	  win-‐win	  parhaimmillaan:	  yksilö	  ja	  yritys	  menestyvät.

	   	   Hyvä	  johtaja	  tykkää	  työstään	  kuin	  suvustaan:	  ihan	  psykodraamaa,	  
	   	   mutta	  ilmankaan	  ei	  haluaisi	  olla.

Halu	  vaikuttaa	  asioihin,	  ottaa	  vastuu	  ja	  kokea,	  että	  voi	  olla	  edistämässä	  ja	  toteuttamassa	  
yhteistä	  hyvää,	  antaa	  syviä	  merkityksen	  
tunteita	  työhön	  ja	  koko	  elämään.	  Kyse	  ei	  ole	  
pelkästään	  asioiden	  edistämisestä	  vaan	  
ihmisten	  parhaan	  edistämisestä.	  Jos	  esimiehen	  
kokemus	  omasta	  työstään	  on	  se,	  että	  hän	  
kokee	  toteutuvansa	  ja	  sitä	  kautta	  kykenee	  
saamaan	  enemmän	  aikaiseksi,	  hänessä	  herää	  todennäköisemmin	  myös	  tahto	  auttaa	  alaisiaan	  
saamaan	  saman	  kokemuksen	  ja	  luomaan	  asioita	  hänen	  kanssaan.	  

Esimiehenä	  oleminen,	  päätösten	  tekeminen	  sisältää	  aina	  riskin.	  Riski	  puolestaan	  pitää	  
sisällään	  mahdollisuuden	  luoda	  jotakin	  uutta	  ja	  suurtakin.	  Riskien	  ottaminen	  antaa	  
elämisentunteen,	  jota	  hyvä	  esimies	  kaipaa.	  Maailmasta	  ei	  tiedä	  –	  se	  tekee	  siitä	  niin	  
kiinnostavan	  ja	  työstä	  elämisen	  arvoisen.

Kenestä	  ei	  pitäisi	  tulla	  esimiestä

Näiden	  ihmisten	  kääntöpuolena	  ovat	  ne,	  joiden	  ei	  koskaan	  olisi	  pitänyt	  ryhtyä	  esimieheksi.	  
Joissakin	  tapauksissa	  monesta	  syystä.	  http://www.hs.hi/tyoelama/Kysely+Huono
+johtaminen+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+suurin+ongelma/a1305599120420

	   	   Älä	  anna	  valtaa	  sille,	  joka	  sitä	  haluaa.	  
	   	   	   Juutalainen	  sananlasku

Joiltakin	  puuttuu	  yksinkertaisesti	  luonnetta	  ja	  luontaisia	  kykyjä,	  ennen	  kaikkea	  tahtoa	  ottaa	  
esimiehen	  asema,	  jonka	  toiset	  hyväksyvät	  ja	  jota	  haluavat	  seurata.
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Riskien	  ottaminen	  antaa	  
elämisentunteen,	  jota	  hyvä	  esimies	  
kaipaa.	  
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Joillakin	  on	  sellaisia	  ongelmia	  itsensä	  kanssa,	  että	  
he	  tekevät	  omista	  ongelmistaan	  toistenkin	  
ongelmia.	  Joko	  he	  kaatavat	  ongelmansa	  toisten	  
niskaan	  tai	  muuten	  vaan	  saavat	  tuhoa	  aikaan	  
pelkällä	  läsnäolollaan.

Jotkut	  ovat	  kuin	  pronssipatsaita,	  joiden	  pintaa	  pitkin	  kaikki	  uusi	  ja	  oppimisen	  arvoinen	  
valuun	  maahan.	  Tällaiset	  esimiehet	  toistavat	  samoja	  virheitään	  vuodesta	  toiseen,	  
kykenemättä	  tai	  haluamatta	  oppia	  –	  näitä	  kahta	  on	  toisinaan	  vaikeaa	  erottaa	  toisistaan.	  Ennen	  
kaikkea	  heidän	  kykynsä	  kohdata	  ja	  rehlektoida	  itseään	  on	  jäänyt	  jonnekin	  aikaan	  ennen	  
murrosikää.

Narsisti

Päätin	  jo	  aiemmin,	  että	  tästä	  puhki	  jauhetusta	  aiheesta	  en	  kyllä	  kirjoita.	  Teen	  sen	  kuitenkin.

”Edes	  asiantuntijat	  eivät	  erota	  narsistia	  tavallisesta	  kusipäästä”,	  totesi	  joku	  taannoin.	  Lisäsin	  
siihen,	  ettei	  myöskään	  normaalista	  huonosta	  itsetunnosta.	  On	  toki	  erilaisia	  keinoja	  tunnistaa	  
narsismi	  todellisena	  luonnehäiriönä	  ja	  erottaa	  se	  toisaalta	  terveestä	  ja	  tarpeellisesta	  
narsismista	  ja	  toisaalta	  muista	  luonteen	  lieveilmiöistä.	  Mutta	  ei	  se	  helppoa	  ole.	  

Oma	  kokemukseni	  narsisteista	  on	  se,	  että	  he	  ovat	  onnettomia,	  koska	  eivät	  löydä	  aitoa	  yhteyttä	  
itseensä.	  Tämä	  tarve	  on	  niin	  suuri,	  että	  he	  käyttävät	  kaikki	  tilaisuudet	  ja	  kaikki	  keinot	  
kompensoidakseen	  tuota	  yhteyden	  kaipuutaan.	  He	  ovat	  ihmisiä,	  jotka	  haluavat	  paljon,	  mutta	  
halu	  palvelee	  vain	  heitä	  itseään.	  Esimiesasemassa	  tämän	  halun	  toteuttaminen	  on	  helpompaa.

Narsismiin	  liittyy	  vielä	  piirre,	  jota	  kutsuisin	  ’eläimen	  älykkyydeksi’.	  Eläimeltä	  emme	  odota	  
sivistystä	  eikä	  sitä	  voi	  odottaa	  narsistiltakaan.	  Narsistin	  kohdalla	  kyse	  on	  siitä,	  etteivät	  häntä	  
pidättele	  mitkään	  tavallisesti	  muita	  ihmisiä	  pidättelevät	  moraalisäädökset	  vaan	  hän	  ohittaa	  
ne	  kuin	  niitä	  ei	  olisikaan.	  Siksi	  narsistissa	  on	  hyvin	  vähän	  mihin	  vedota.	  Siksi	  narsisti	  on	  
itsensäkin	  kanssa	  pulassa.	  Ja	  siksi	  hänellä	  tuntuu	  olevan	  suora	  ja	  esteetön	  yhteys	  sellaiseen	  
älykkyyteen,	  jota	  vastaan	  toinen	  osapuoli	  ei	  kykene	  asettamaan	  mitään.	  Narsisti	  voittaa	  aina,	  
koska	  hän	  elää	  omilla	  säännöillään,	  jotka	  hän	  kykenee	  älyllään	  perustelemaan	  aukottomasti.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Millainen	  päätöksentekijä	  olet?
ü Mitä	  opit	  tänään?
ü Mitä	  teet,	  kun	  huomaat	  pakoilevasi	  vastuuta?

Susanna:	  Narsistisia	  luonteenpiirteitä	  on	  meillä	  kaikilla.	  Narsismi	  on	  taas	  luonnehäiriö,	  
joka	  ei	  mahdu	  normaaleihin	  mittapuihin	  ja	  joka	  aiheuttaa	  haittaa,	  usein	  vakavaa	  
haittaa	  narsistin	  lähipiirin	  ihmisille.	  Monissa	  ammateissa	  on	  hyötyä	  narsistisista	  
luonteenpiirteistä,	  narsismista	  sen	  sijaan	  ei	  ole	  hyötyä	  –	  vaikka	  narsisti	  saattaa	  kyllä	  
valitettavasti	  päästä	  työssään	  pitkälle.	  Jos	  esimiehesi	  on	  narsisti:	  juokse!	  Älä	  syyttele,	  älä	  
selittele,	  vain	  lähde.	  	  

Mikko:	  Mielestäni	  kaikille	  esimieheksi	  haluaville	  pitäisi	  tehdä	  narsistitesti.	  Näin	  
säästyttäisiin	  paljolta	  hammasten	  kiristelyltä.	  
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Joillakin	  on	  sellaisia	  ongelmia	  
itsensä	  kanssa,	  että	  he	  tekevät	  
omista	  ongelmistaan	  toistenkin	  
ongelmia.



Joillakin	  aloilla	  esimiehiä	  saa	  kammeta	  esimiesasemaan,	  toisilla	  siihen	  on	  tunkua.	  
Kumpaankaan	  tilanteeseen	  ei	  ole	  helppoja	  ratkaisuja.	  Osittain	  siksi	  työelämä	  näyttää	  
siltä	  kuin	  miltä	  se	  tänään	  näyttää.

v Tarina	  

Aito	  narsisti

Kyseessä	  oli	  pieni	  lehti	  ja	  sen	  pieni	  ja	  tiivis	  hyvähenkinen	  toimitus.	  Päätoimittaja	  oli	  hyvin	  
originelli	  tapaus,	  ja	  vaikka	  vihaan	  nykyistä	  trendiä	  leimata	  ihmisiä	  aivan	  liian	  helposti	  
narsisteiksi,	  uskon,	  että	  hän	  on	  narsisti.
Hän	  tuli	  ja	  meni,	  pukeutui	  viimeisen	  päälle	  hienosti,	  rakensi	  itsestään	  jonkinlaisen	  kultin.	  
Kulttitarinan	  mukaan	  entisestä	  alkoholistista	  tuli	  maisteri	  ennen	  kuin	  ylioppilas.	  
Olin	  ollut	  lehdessä	  muutaman	  vuoden.	  Minulle	  ja	  tuolloiselle	  miehelleni	  tuli	  hyvin	  ikävä	  ja	  
nopea	  avioero,	  ja	  tietenkin	  puhuin	  siitä	  töissä.	  Työyhteisö	  oli	  tukena,	  ja	  mukana	  oli	  niin	  itkua	  
kuin	  nauruakin.	  Mielestäni	  normaalia	  ja	  hyvähenkistä	  työtovereiden	  kanssa	  myötäelämistä.
Muutaman	  päivän	  jälkeen	  päätoimittaja	  kutsui	  puheilleen	  ja	  huusi.	  Ei	  puhutellut,	  vaan	  huusi.	  
Minun	  ei	  kuulunut	  tuoda	  yksityiselämäni	  ongelmia	  työpaikalle,	  vaan	  tehdä	  työni	  (mielestäni	  
olin	  kyllä	  annetut	  tehtävät	  tehnyt).
Valitukseni	  pilasi	  hänen	  mukaansa	  työpaikan	  ilmapiirin,	  olin	  vastenmielinen	  valittaja,	  jonka	  
täytyy	  ryhdistäytyä.
Itkin	  aikani	  päätoimittajan	  huoneessa,	  lähdin	  kotiin,	  mietin	  pari	  päivää	  ja	  sitten	  irtisanouduin.
Pyytämääni	  työtodistusta	  en	  koskaan	  saanut,	  ja	  kuulin	  ko.	  henkilöstä	  seuraavan	  kerran,	  kun	  
minut	  kutsuttiin	  todistajana	  poliisikuulusteluihin	  kyseisen	  päätoimittajan	  rahankäytöstä.
Oman	  hirman	  ja	  lehden	  rahat	  olivat	  hieman	  sekoittuneet,	  ja	  hänet	  irtisanottiin,	  tuomiota	  en	  
muista.
Onnellinen	  loppu	  varmaan.
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Vuorovaikutus	  on	  pop
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Johtamisviestintä: korvat, suu ja sydän

Monesti	  kuulee	  sanottavan,	  että	  johtaminen	  vaatii	  viestintää.	  Väärin.	  Johtaminen	  on	  
viestintää.

Vain	  itsensä	  johtaminen	  on	  mahdollista	  ilman	  viestintätaitoja	  ja	  jatkuvaa	  viestimistä.	  Ja	  
itsensäkin	  johtamisessa	  sisäisistä	  keskusteluista	  on	  paljon	  hyötyä.	  

Se	  on	  helppoa!

Kun	  johtamisen	  ymmärtää	  viestinnäksi,	  saattaa	  moni	  asettaa	  oman	  organisaationsa	  
viestintäosaston	  tai	  viestintätoimiston	  merkityksen	  aivan	  uudenlaiseen	  asemaan.	  Viestintä	  on	  
aivan	  ytimessä.

Pari	  viestintävinkkiä:

Kuuntele	  vähintään	  saman	  verran	  kuin	  puhut.	  Viestintä	  on	  vuorovaikutusta.	  Työyhteisön	  
muutos	  on	  mahdollinen	  vain	  vuorovaikutuksen	  kautta.	  Kysy,	  mitä	  ihmisille	  kuuluu.	  

Aina	  kun	  mahdollista,	  ole	  läsnä.	  Käy	  lounaalla,	  työskentele	  maisemakonttorissa,	  juutu	  
kopiokoneelle	  vaihtamaan	  kuulumisia,	  pikkujouluissa	  istu	  yhteisön	  joukossa,	  älä	  pomojen	  
pöydässä	  äläkä	  täytä	  koko	  viikkoasi	  palavereilla.	  Erityisesti	  viimeinen	  on	  esimiesten	  
helmasynti.	  

Ole	  monikanavainen:	  hyödynnä	  intranetiä,	  blogia,	  skype-‐chatiä,	  kokoustyökaluja	  –	  yhä	  
useammassa	  organisaatiossa	  töitä	  tehdään	  virtuaalisesti,	  joten	  kaikki	  eivät	  ole	  samaan	  aikaan	  
samassa	  paikassa.	  

Älä	  viesti	  ristiriitaisia	  tunteita	  herättäviä	  asioita	  sähköpostilla.	  Luulisi,	  että	  jokainen	  
ymmärtäisi,	  etteivät	  tekstiviesti	  ja	  sähköposti	  ole	  oikeita	  kanavia	  kritiikkiin,	  mutta	  
valitettavasti	  juttuja	  sähköpostipotkuistakin	  liikkuu	  niin	  paljon,	  että	  tällainenkaan	  perusasia	  

ei	  ole	  itsestään	  selvä.	  Jos	  pokkasi	  ei	  riitä	  kritiikin	  
esittämiseen	  kasvotusten,	  olet	  väärässä	  hommassa.	  
Anna	  potkut	  itsellesi.

Perustele	  päätökset.	  Esimiehet	  pyörittelevät	  
strategiaa	  ja	  päätöksiä	  pitkään,	  monet	  asiat	  
saattavat	  tuntua	  heille	  itsestään	  selviltä	  siinä	  

vaiheessa,	  kun	  asioista	  kerrotaan	  henkilöstölle.	  Näin	  ei	  kuitenkaan	  ole.	  Ja	  vaikka	  asia	  olisi	  jo	  
kertaalleen	  kerrottu,	  kertaamisesta	  ei	  ole	  haittaa.	  Kerro	  aina,	  miksi	  näin	  tehtiin.

Kiteytä.	  Jos	  asian	  kertominen	  vaatii	  30	  kalvoa,	  asia	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Käytä	  enemmän	  aikaa	  
perustelemiseen,	  havainnollistamiseen	  ja	  kertaamiseen	  kuin	  itse	  asiaan.

Käytä	  palloseinää	  tärkeiden	  puheiden	  ja	  tekstien	  kommentoinnissa.	  Kaikissa	  ammattiryhmissä	  
sorrutaan	  ammattislangiin,	  joka	  vieraannuttaa	  kuulijat	  ja	  aiheuttaa	  ymmärtämisvaikeuksia.	  
Johtajien	  helmasynti	  on	  englanninkielisten	  termien	  ja	  konsulttikielen	  viljely,	  joka	  saa	  
henkilöstön	  pelaamaan	  bullshit	  bingoa.	  
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Jos	  pokkasi	  ei	  riitä	  kritiikin	  
esittämiseen	  kasvotusten,	  olet	  
väärässä	  hommassa.	  Anna	  potkut	  
itsellesi.



Mikko:	  Todella	  ytimekäs	  lista!	  Ajattelen,	  että	  valistuneelle	  esimiehelle	  tuossa	  on	  
paljon	  tuttua.	  Mikä	  on	  spontaani	  analyysisi:	  miksi	  sen	  toteuttaminen	  on	  niin	  
vaikeaa?

Susanna:	  Toivon,	  että	  valistuneelle	  esimiehelle	  tuossa	  on	  paljon	  tuttua.	  Mutta	  
valistuneellakin	  ihmisellä	  asiat	  saattavat	  unohtua	  arjen	  pyörteisiin:	  palaverit	  
täyttävät	  päivät	  ja	  ammattisanasto	  juuttuu	  puheeseen.	  Näiden	  asioiden	  tekeminen	  
ei	  ole	  vaikeaa	  –	  mutta	  ne	  pitää	  muistaa	  tehdä.	  

vTarina
Hyvä	  meininki,	  kun	  pomo	  ei	  ole	  paikalla

Huonoin	  esimieskokemus	  on	  opiskeluajoilta,	  kun	  olin	  Prismassa	  töissä.	  Esimiehenä	  oli	  
reliikki,	  joka	  oli	  koko	  ikänsä	  ollut	  samassa	  työpaikassa.	  Johtamisopit	  oli	  napattu	  suoraan	  
Taylorilta	  ja	  hän	  johti	  omaa	  organisaatiota	  despoottimaisella	  otteella.	  Etenkin	  naiset	  
pelkäsivät	  häntä	  ja	  esimiehelle	  oli	  suorastaan	  ylpeydenaihe,	  että	  ilmeisesti	  yksikään	  nainen	  ei	  
ole	  poistunut	  hänen	  työhuoneestaan	  itkemättä.	  

Neuvottelumahdollisuuksia	  ei	  ollut	  missään	  asiassa,	  esimiehen	  ainut	  työtehtävä	  oli	  kävellä	  
pitkin	  käytäviä	  ja	  kyylätä	  työntekijöitä,	  nauraminen	  sekä	  hauskanpito	  oli	  ehdottomasti	  
kielletty	  ja	  koko	  työyhteisön	  päällä	  oli	  synkkä	  musta	  pilvi.	  Kun	  esimies	  lähti	  kotiin,	  tunnelma	  
muuttui	  täysin	  ja	  työtekijät	  saivat	  olla	  oma	  itsensä	  ja	  kaikki	  puhkesivat	  kukkaan.	  Esimies	  
käytti	  asemaansa	  väärin	  ja	  omalla	  vaikutusvallalla	  piti	  vakituiset	  työntekijät	  otteissaan,	  he	  
eivät	  olisi	  saaneet	  töitä	  enää	  koko	  kaupungissa,	  jos	  olisivat	  saneet	  kenkää.	  Tämä	  likainen	  
legenda	  onneksi	  jäi	  eläkkeelle	  ja	  päästi	  tunnolliset	  työntekijät	  otteestaan.	  Tämä	  oli	  minulle	  
erittäin	  tärkeä	  kokemus,	  sillä	  sain	  roolimallin	  tulevia	  esimiestehtäviä	  varten:	  jos	  teen	  kaiken	  
päinvastoin,	  olen	  jo	  voiton	  puolella.

Karl	  Filtness

! 39



Kohtaamis- ja kommunikaatiotaidot

Esimiehen	  taidot	  kohdata	  ja	  kommunikoida	  ovat	  usein	  sattumanvaraisia.	  Miten	  näitä	  taitoja	  
kehitetään?

Kohtaaminen

Kohtaamistaitojen	  kehittäminen	  lähtee	  –	  yllätys,	  yllätys	  –	  itsensä	  kohtaamisesta.	  Ihminen,	  
joka	  ei	  osaa	  tai	  kykene	  kohtaamaan	  itseään	  tarvittaessa	  ’silmästä	  silmään’	  törmäilee	  toisia	  
kohdatessaan	  toistuvasti	  omiin	  rajoihinsa	  ja	  
rajoituksiinsa.	  Mistä	  onkin	  aivan	  luonnollista	  
syyttää	  toisia.

Kohtaaminen	  on	  taitolaji.	  Sitä	  voi	  opiskella	  ja	  sitä	  
voi	  harjoitella,	  ennen	  kaikkea	  päivittäisissä	  
kohtaamisissa.	  Jokainen	  kohtaaminen	  tarjoaa	  
tilaisuuden	  oppia	  jotakin	  kohtaamisesta,	  toisesta	  
ja	  itsestä.

Kohtaaminen	  on	  tahtolaji.	  Ihminen	  voi	  tyytyä	  vähään	  tai	  kurkottaa	  enempään,	  valinta	  on	  
ihmisen	  itsensä	  –	  ja	  koskee	  kaikkia	  kohtaamisia.	  Tahto	  vahvistuu	  kohtaamisissa.	  Se	  miten	  
tahto	  vahvistuu,	  on	  riippuvainen	  kohtaamisen	  laadusta.

Tee	  muureista	  siltoja

Useimmat	  ihmiset	  suojelevat	  egoaan,	  pientä	  minäänsä	  kohtaamisilta	  rakentamalla	  egonsa	  
ympärille	  muureja.	  (Psykologia	  kutsuu	  näitä	  defensseiksi.)	  Minä	  ei	  kestä	  paljasta	  kohtaamista,	  
siksi	  ihminen	  suojaa	  sen.	  Joillakin	  nämä	  muurit	  ovat	  oman	  (työstämättömän)	  kehityshistorian	  
vuoksi	  paksut,	  minkä	  seurauksena	  mitään	  todellista	  kohtaamista	  ei	  tapahdu.	  Toisilla	  taas	  –	  	  
johtuen	  heidän	  onnekkaammasta	  kehityshistoriastaan	  tai	  työstään	  itsensä	  kohtaamisessa	  –	  
nämä	  muurit	  ovat	  niin	  matalat,	  että	  niitä	  voi	  kutsua	  kynnyksiksi,	  joiden	  yli	  tuntee	  kutsuttuna	  

astuvansa	  mielellään.

Esimiehellä	  on	  tehtävä:	  rakentaa	  muurien	  sijasta	  
siltoja.	  Parasta	  on	  aloittaa	  itsestä.	  Hyvä	  esimies	  osaa	  
rakentaa	  sillan	  toisen	  luo	  eli	  tarjota	  toiselle	  
mahdollisuuden	  kohtaamiseen.	  Toisen	  vapaaksi	  

valinnaksi	  jää,	  lähteekö	  hän	  kulkemaan	  siltaa	  ja	  minne	  asti	  sillalla	  hän	  kulkee	  esimiestään	  
vastaan.

Viestintä	  on	  tahdon	  asia

Ilman	  toisia	  ihmisiä	  ihminen	  ilmaisisi	  tunteitaan	  ja	  tarpeitaan	  kuten	  eläimet	  mutta	  ei	  osaisi	  
viestiä	  koko	  sillä	  rajattomien	  mahdollisuuksien	  paletilla,	  joita	  esimerkiksi	  kieli	  tarjoaa.	  
Oikeastaan	  ihminen	  harjoittelee	  kommunikaatiotaitoaan	  koko	  elämänsä	  toisten	  ihmisten	  
kanssa	  ja	  kehittyy	  oppimistahtonsa	  mukaisesti	  siinä	  koko	  ajan	  paremmaksi.	  
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Ihminen,	  joka	  ei	  osaa	  tai	  kykene	  
kohtaamaan	  itseään	  tarvittaessa	  
’silmästä	  silmään’	  törmäilee	  toisia	  
kohdatessaan	  toistuvasti	  omiin	  
rajoihinsa	  ja	  rajoituksiinsa.	  

Hyvä	  esimies	  osaa	  rakentaa	  sillan	  
toisen	  luo	  eli	  tarjota	  toiselle	  
mahdollisuuden	  kohtaamiseen.	  



Mikä	  on	  olennaista?	  

Tahto	  viestiä.	  Harjoitella	  tätä	  tahtoaan	  niin,	  että	  se	  muuttuu	  tottumukseksi.	  Halu	  jakaa	  kaikki	  
tarvittava	  ja	  mieluiten	  vähän	  enemmän	  niiden	  ihmisten	  kanssa,	  joille	  se	  on	  tärkeää.	  

Taito	  viestiä.	  Taito	  asettaa	  sanansa	  ja	  ilmaisunsa	  aina	  kulloiseenkin	  kontekstiin,	  yksilöön,	  
ryhmään	  ja	  tilanteeseen.	  Tämän	  harjoitteleminen	  edellyttää	  tuntevan	  ja	  aistivan	  minän	  
läsnäoloa	  viestintätilanteissa,	  jotta	  osaa	  lukea	  ja	  rehlektoida	  toisten	  reaktioita	  ja	  mikrotunteita	  
ja	  –ilmeitä.	  Usein	  tunnelman	  aistiminenkin	  riittää.

Vuorovaikutus	  ja	  dialogisuus.	  Sen	  harjoitteleminen	  edellyttää	  monia	  yksittäisiä	  
tahdonponnistuksia:	  

1) Irtipäästämistä	  totutuista	  tavoista	  –	  jokainen	  tilanne	  ja	  ihminen	  ovat	  ainutlaatuisia
2) Paremmin	  tietämisen	  illuusiosta	  luopumista
3) Sen	  ymmärtämistä,	  että	  vain	  yhdessä	  voi	  rakentaa	  kaikkia	  osapuolia	  koskettavan	  ja	  

tyydyttävän,	  kaikille	  merkityksellisen	  näkemyksen	  todellisuudesta
4) Kuuntelemista,	  kuuntelemista,	  kuuntelemista	  http://michaelhyatt.com/5-‐ways-‐for-‐

leaders-‐to-‐listen-‐harder.html
5) Rohkeutta	  ajatella	  uudestaan	  siinä	  hetkessä

	   Hänen	  olemuksensa	  huusi	  niin	  kovaa	  etten	  kuullut	  mitä	  hän	  sanoi.	  
	   	   	   	   	   Thoreau

Jokainen	  viestii	  olemisellaan	  ja	  olemuksellaan	  
paljon	  vaikuttavammin	  kuin	  sanoillaan	  ja	  
puheillaan.	  Mitä	  viestin	  ja	  säteilen	  ympäristöön,	  
asenteistani	  ja	  olostani	  kaiken	  aikaa?	  Tämä	  on	  
kysymys,	  jolle	  kannattaa	  silloin	  tällöin	  uhrata	  
hetki	  aikaa.

Esimies	  ei	  ole	  valmis

Parhaiten	  ihmisiä	  johtaa	  sellainen	  esimies,	  joka	  ymmärtää	  olevansa	  samassa	  veneessä	  
alaistensa	  kanssa.	  Jokainen	  käy	  omaa	  sisäistä	  taisteluaan	  itsensä	  ylittämisen	  suhteen.	  Se	  on	  
kaikille	  yhtä	  vaikeaa,	  teemat	  vain	  vaihtelevat.	  

	   	   Ihminen	  suostuu	  mieluummin	  näkemään	  virheensä	  ja	  puutteensa	  kun	  
	   	   häntä	  ei	  pakota	  siihen	  =	  arvostele	  tai	  hauku	  häntä.

Se,	  miksi	  juuri	  hän	  on	  esimies,	  on	  ymmärrettävä	  ja	  jossakin	  mielessä	  myös	  saavutettava	  aina	  
uudestaan:	  Mitä	  annettavaa	  minulla	  on	  esimiehenä?	  Mikä	  saa	  ihmiset	  seuraamaan	  minua	  ja	  
sitä,	  mitä	  tahdon	  heidän	  tekevän?	  

Jos	  näille	  kysymyksille	  antaa	  aikaa	  ja	  myönteisessä	  hengessä	  tutkailee	  itseään	  ja	  omaa	  
toimintaansa,	  on	  tehnyt	  esimiehenä	  jotakin	  olennaista:	  kävellyt	  päivittäisiä	  haasteitaan	  
vastaan	  sen	  sijaan	  että	  olisi	  vältellyt	  niiden	  kohtaamista.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Harjoittele	  kuuntelemista	  aina	  kun	  voit
ü Päästä	  vähintään	  kerran	  päivässä	  irti	  omasta	  näkökulmastasi
ü Rehlektoi	  omaa	  vaikutustasi	  ympäristöön
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	  Mitä	  viestin	  ja	  säteilen	  
ympäristöön,	  asenteistani	  ja	  
olostani	  kaiken	  aikaa?	  Tämä	  on	  
kysymys,	  jolle	  kannattaa	  silloin	  
tällöin	  uhrata	  hetki	  aikaa.

http://michaelhyatt.com/5-ways-for-leaders-to-listen-harder.html
http://michaelhyatt.com/5-ways-for-leaders-to-listen-harder.html
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Susanna:	  Vaikka	  viestintäihminen	  olenkin	  ja	  sanat	  ovat	  työkaluni,	  kyseenalaistan	  
sanojen	  kaikkivoipaisuuden.	  Kun	  alussa	  puhut	  siis	  ”kielen	  rajattomista	  
mahdollisuuksista”,	  sanoisin	  itse,	  että	  sanoilla	  on	  hyvinkin	  rajalliset	  mahdollisuudet.	  
Itseäni	  esimerkiksi	  turhauttaa	  kulttuuri,	  jossa	  asiat	  rakentuvat	  vain	  sanojen	  varaan.	  
Parisuhteessa	  on	  muka	  tärkeämpää	  sanoa	  joka	  päivä	  rakastavansa	  puolisoaan	  kuin	  
osoittaa	  se	  joka	  päivä	  teoin.	  Jälkimmäinen	  on	  paljon	  vaativampaa,	  ja	  teoilla	  on	  paljon	  
vaikeampi	  valehdella.	  Samaa	  tekojen	  merkitystä	  korostaisin	  enemmän	  myös	  työelämässä	  
–	  toki,	  suullista	  palautetta	  tarvitaan.	  Mutta	  jos	  teot	  eivät	  tue	  sanoja,	  niin	  sanoista	  on	  vain	  
haittaa.

Mikko:	  Joo,	  hyvä	  tarkennus.	  Hämmästelen	  vain	  aina	  uudestaan	  kielen	  ja	  sanojen	  
mahdollisuuksia	  ’tavoittaa	  tavoittamaton’	  ja	  ilmaista	  asioita,	  jotka	  kumpuavat	  yön	  ja	  
unen	  hämäristä.	  Sanat	  ovat	  rajallisuudestaan	  ja	  vaikeahkosta	  tulkinnanvaraisuudestaan	  
huolimatta	  se	  väline,	  jolla	  voimme	  tietoisesti	  yrittää	  ilmaista	  itseämme,	  ja	  jos	  osapuolilla	  
on	  hyvää	  tahtoa,	  meillä	  on	  mahdollisuus	  myös	  ymmärtää.	  Ja	  samoilla	  sanoilla	  voimme	  
aina	  kysyä,	  onneksi.

vTarina
Kelpo	  esimies	  haastaa	  ajattelemaan	  itse

J.	  on	  sellainen	  esimies,	  joista	  saa	  lukea	  hienoista	  johtamisoppaista,	  mutta	  joita	  ei	  koskaan	  
tapaa.	  Hän	  on	  todellinen	  nykyajan	  esimies,	  joka	  antaa	  vastuuta	  alaisille	  ja	  coachaa	  heidät	  
paremmaksi.	  J.	  näki	  minussa	  potentiaalia	  ja	  hän	  antoi	  minulle	  mahdollisuuden	  toimia	  
vaativissa	  tehtävissä.	  

Sen	  sijaan,	  että	  hän	  olisi	  antanut	  suoraan	  "oikeat	  vastaukset",	  hän	  haastoi	  ja	  pisti	  minut	  
ajattelemaan	  itse	  eri	  vaihtoehtoja	  ja	  skenaarioita.	  Hän	  halusi,	  että	  minä	  teen	  tulkinnat	  ja	  
päätökset,	  ja	  näin	  kasvan	  työntekijänä	  sekä	  esimiehenä.	  Jouni	  piti	  kuitenkin	  ohjaksista	  kiinni	  
ja	  hän	  osasi	  ohjata	  oikeaan	  suuntaan	  päätösten	  suhteen.	  Hän	  uskaltaa	  antaa	  vastuuta	  alaisille,	  
hän	  haastaa	  aktiivisesti	  kaikkia	  osallistumaan	  päätöksentekoon,	  hän	  saa	  tiimistä	  enemmän	  
irti	  kuin	  mitä	  yksilöt	  olisivat	  itsenäisinä	  ja	  hän	  luo	  positiivisen	  tekemisen	  ilmapiirin	  
ympärillään.	  Itse	  nautin	  ja	  opin	  hänen	  alaisuudessaan	  valtavasti,	  ja	  tätä	  kulttuuria	  haluan	  
itsekin	  luoda.	  Erinomainen	  esimies	  on	  kuin	  tähtirugbypelaaja:	  hän	  on	  joukkuepelaaja,	  ei	  
yksilöurheilja	  ja	  omalla	  panoksellaan	  saa	  ympärillä	  olevat	  nostamaan	  tasoaan	  ja	  loistamaan	  
kirkkaammin.

Karl	  Filtness
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Tiedon ja osaamisen jakaminen on valtaa

Esimies,	  unohda	  seuraava	  virke:	  tieto	  on	  valtaa.	  Se	  saattoi	  pitää	  paikkaansa	  joskus,	  muttei	  
enää.	  Maailma	  on	  muuttunut	  muun	  muassa	  sosiaalisen	  median	  vuoksi	  siten,	  että	  nyt	  tiedon	  
jakaminen	  on	  valtaa.	  Mitä	  avoimemmin	  jaat	  osaamistasi	  ja	  tietämystäsi,	  sitä	  enemmän	  se	  
hyödyttää	  työyhteisöäsi,	  ja	  sitä	  kautta	  myös	  sinua	  itseäsi.	  

Pelko	  estää	  jakamasta

Olen	  itse	  pitänyt	  puoliammatillista	  blogia,	  jossa	  kirjoitan	  myös	  viestintään	  liittyvistä	  asioista.	  
Minulta	  on	  joskus	  kysytty,	  enkö	  sabotoi	  omaa	  bisnestäni	  sillä,	  että	  jaan	  näkemyksiäni.	  
Päinvastoin:	  vain	  jakamalla	  todistan,	  että	  olen	  ylipäätään	  asiantuntija.	  Ja	  sen	  ansiosta	  joku	  on	  
luultavasti	  valmis	  myös	  maksamaan	  osaamisestani.	  

Kyynikot	  tietysti	  sanovat,	  että	  monikin	  on	  valmis	  jakamaan	  osaamistaan	  talon	  ulkopuolelle,	  
sillä	  saa	  mainetta	  ja	  kunniaa.	  Mutta	  kun	  osaamista	  jakaa	  talon	  sisällä,	  niin	  vaarana	  on	  vain,	  
että	  huomaa	  että	  oma	  osaaminen	  on	  kerätty	  jonkun	  toisen	  nimiin	  ja	  oma	  tuoli	  heiluu	  
uhkaavasti.

Suurin	  este	  työelämän	  kehittymiselle	  on	  se,	  että	  
ihmiset	  pelkäävät.	  He	  pelkäävät	  oman	  asemansa	  
menettämistä	  ja	  itsensä	  nolaamista	  (ja	  sitä	  kautta	  
asemansa	  menettämistä).	  Pelon	  ilmapiiri	  onkin	  
yritysten	  kehittymisen	  suuri,	  ellei	  suurin	  este.	  
Etenkin	  taloudellisesti	  haastavina	  aikoina,	  kun	  yt-‐

höylät	  viuhuvat,	  ihmiset	  yrittävät	  pitää	  tiukasti	  pitää	  kiinni	  omista	  tuoleistaan	  ja	  vakuuttaa,	  
että	  vain	  minä	  osaan	  tämän	  asian	  näin	  hyvin.	  

Työpaikan	  kulttuuri	  voi	  olla	  jakamisen	  kulttuuri

YT:t	  eivät	  ole	  missään	  mielessä	  myönteinen	  asia.	  Jos	  osakkeenomistajat	  hykertelevät	  
saadessaan	  vähemmällä	  enemmän,	  he	  unohtavat	  sen	  asian,	  että	  yritys	  lakkaa	  kehittymistä	  
heti,	  kun	  henkilöstö	  pelkää	  tekevänsä	  virheitä	  
ja	  saavansa	  potkut.	  Vain	  turvallisessa	  
ympäristössä	  ihminen	  voi	  tehdä	  virheitä	  eli	  
kehittyä	  omaan	  parhaaseensa	  ja	  luoda	  jotain	  
uutta.	  

Esimies	  ei	  voi	  tietenkään	  odottaa	  alaistensa	  
jakavan	  keskenään	  osaamistaan	  ja	  
oppimiskokemuksiaan	  eli	  epäonnistumisiaan,	  
ellei	  hän	  itse	  tee	  samoin.	  Esimiehen	  tehtävänä	  
on	  luoda	  kulttuuri,	  jossa	  jakamisesta,	  ei	  panttaamisesta,	  palkitaan.	  Ja	  jossa	  ihmiset	  antavat	  
tietonsa	  ja	  osaamisensa	  jatkojalostettavaksi	  ja	  uskaltavat	  mokata.	  

Muutamia	  vinkkejä	  tiedon	  ja	  osaamisen	  jakamiseen

§ Ottakaa	  käyttöön	  jokin	  pikaviestintyökalu	  (skype)	  tai	  nykyaikainen	  intra,	  jonne	  voi	  
nopeasti	  heittää	  informaatiota	  tai	  ideoita
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§ Kouluttakaa	  toisianne.	  Monilla	  työpaikoilla	  on	  ihmisiä,	  jotka	  käyvät	  luennoimassa	  ja	  
kouluttamassa	  talon	  ulkopuolella,	  mutta	  unohdetaan	  jakaa	  sama	  info	  talon	  sisällä.

§ Sen	  sijaan,	  että	  organisaatiossa	  olisi	  pitkäkestoiset,	  formaalit	  kehittämistyöryhmät,	  
luokaa	  ketteriä	  iskuryhmiä,	  jotka	  työskentelevätkin	  vain	  kuukauden	  tai	  pari	  ja	  pistävät	  
yhden	  asian	  kerrallaan	  kuntoon

§ Huolehtikaa	  siitä,	  että	  informaatio	  säilyy	  (mm.	  kansiomallit)

	  Mikko:	  Onko	  talon	  sisällä	  jakamisessa	  ongelmana	  kateus	  (”kuka	  tuo	  
luulee	  olevansa?”)	  tai	  vanha	  kunnon	  ”kukaan	  ei	  ole	  profeetta	  omalla	  
maallaan”?

Susanna:	  Varmaan	  kumpaakin,	  mutta	  anti-‐profeettana	  pitäminen	  liittyy	  
minusta	  myös	  kateuteen	  ja	  kateus	  liittyy	  pelkoon.	  Eräs	  syy	  tiedon	  
panttaamiseen	  on	  myös	  niinkin	  yksinkertainen	  kuin	  se,	  ettei	  vain	  ajatella	  
asiaa.	  Ja	  toinen	  se,	  että	  koulutukset	  ovat	  monissa	  [irmoissa	  palkinto	  hyvin	  
tehdystä	  työstä.	  Koulutusmatka	  ansaitaan	  ja	  sitten	  päästään	  pariksi	  
päiväksi	  pois	  toimistohommista.	  Kuka	  nyt	  haluaisi	  vaihtaa	  irtioton	  
arkitöistä	  kursseilla	  tylsään	  itse	  järjestettyyn	  koulutukseen	  omassa	  
neukkarissa?

Mikko:	  Ei	  kukaan.

vTarina
Esimies	  maalaa	  ison	  kuvan

Pidän	  esimiehestäni	  siksi,	  että	  hän	  ohjaa	  ymmärtämään	  asioita	  
kokonaisuuden	  -‐	  ison	  kuvan	  kautta.	  Hän	  myös	  luottaa	  ja	  delegoi.	  Jos	  
jotain	  kysyy,	  saa	  aina	  vastauksen.	  

Kun	  teemme	  esim.	  viestinnän	  toimintasuunnitelmaa	  vuodelle	  2013,	  
lähden	  helposti	  viemään	  asioita	  lillukan	  varsiin.	  Käytän	  siis	  voimani	  ja	  
aikani	  epäolennaisiin	  asioihin.	  Hyvä	  esimies	  ohjaa	  ja	  sparraa	  
valitsemaan	  strategian	  kannalta	  olennaiset	  asiat.	  Koska	  teen	  työtäni	  aika	  
yksin	  työyhteisöviestinnän	  parissa,	  olemme	  sopineet	  esimiehen	  kanssa	  
säännölliset	  ”Maijan	  työt”	  –tapaamisajat.	  Nämä	  tapaamiset	  auttavat	  
priorisoimaan	  ja	  niissä	  saan	  myös	  herätteitä	  tehdä	  asioita	  toisella	  tavalla	  
eri	  kulmista	  kuin	  yleensä.

Esimies	  myös	  kannustaa	  uuden	  oppimisen	  äärelle.	  Hän	  kannustaa	  myös	  
ottamaan	  omassa	  työssä	  haasteita	  –	  delegoi	  ja	  luottaa.	  Esimieheni	  osaa	  
myös	  antaa	  palautteen	  niin,	  että	  se	  tuntuu	  aidolta.	  Jos	  mokaa,	  niin	  siitä	  ei	  
rangaista.	  Virheitä	  saa	  siis	  tehdä,	  mikä	  on	  lohdullista.
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Vuorovaikutus ja dialogisuus

Ihminen	  kasvaa	  vuorovaikutuksessa.	  Vain	  vuorovaikutuksessa	  ihmisestä	  kehittyy	  ihminen	  
sanan	  varsinaisessa	  merkityksessä.	  Tähän	  voi	  lisätä:	  vain	  vuorovaikutus	  pitää	  meidät	  
ihmisinä.

Vuorovaikutuksen	  todellisuus

Hyvässä	  vuorovaikutuksessa	  me	  kasvamme	  ja	  me	  olemme	  ja	  meistä	  tulee	  enemmän	  kuin	  
ilman	  tällaista	  vuorovaikutusta.	  Kokemus	  toteutumisesta	  ja	  itsensä	  toteuttamisesta	  vahvistaa	  
kokemuksen	  onnistuneista	  kohtaamisista.	  Vuorovaikutus	  myös	  parhaimmillaan	  nostaa	  meistä	  
esiin	  sitä	  ihmistä,	  joka	  me	  olemme	  sekä	  yksilönä	  että	  inhimillisenä	  olentona.	  

Mistään	  ihan	  pienestä	  asiasta	  ei	  siis	  ole	  kyse.

Ja	  kuitenkin:	  vuorovaikuttaminen	  on	  kyky,	  taito,	  jota	  voi	  ja	  tulisi	  opetella	  ja	  kehittää.	  Missä	  
sitä	  opitaan	  ja	  kehitetään?	  

Koulu	  tarjoaa	  siihen	  perinteisesti	  hyvin	  vähän	  
todellisia	  mahdollisuuksia,	  eikä	  koulun	  jälkeinen	  
elämä	  tarjoa	  niihin	  johdonmukaisesti	  yhtään	  
enempää.	  Käsitys	  siitä,	  että	  vuorovaikutustaidot	  
ovat	  sattumanvaraisia,	  vahvistuu,	  kun	  katsoo	  
todellisuutta.	  Ihmiset	  yrittävät	  selvitä	  sen	  kanssa,	  
mitä	  ovat	  opinnoissaan	  ja	  elämänkokemuksensa	  
kautta	  omaksuneet.	  Näyttäisi	  siltä	  kuin	  monen	  

ihmisen	  vuorovaikuttaminen	  tulisi	  enemmän	  tai	  vähemmän	  suoraan	  lapsuuden	  
kasvuympäristöstä	  –	  hyvässä	  ja	  pahassa.	  

Vuorovaikutus	  on	  tahdon	  asia

Kaikki	  kehitys	  on	  sattumanvaraista,	  ellei	  sen	  eteen	  tehdä	  tietoisesti	  ja	  johdonmukaisesti	  työtä	  
eli	  sitä	  ei	  harjoiteta.	  Onneksi	  vuorovaikuttamista	  voi	  harjoitella	  keskellä	  arkea	  ja	  työpäivää,	  
sillä	  monen	  työ	  koostuu	  kymmenistä	  vuorovaikutustilanteista	  päivän	  mittaan.	  

Mitä	  on	  vuorovaikutus?	  Yksinkertaistettuna:	  se	  on	  sitä,	  että	  me	  vaikutamme	  toisiimme	  
vuorotellen.	  Minä	  kuuntelen	  ja	  otan	  vastaan	  sinut	  ja	  sinun	  vaikutuksesi	  –	  sitten	  on	  minun	  
vuoroni.	  Lähtökohta,	  	  se	  että	  näemme	  maailman	  eri	  näkökulmista,	  muuntuu	  
vuorovaikutuksen	  myötä	  yhdessä	  luoduksi	  näkemykseksi,	  johon	  edelleen	  mahtuu	  erilaisia	  
tulokulmia.

Vastuksen	  läpi	  on	  mentävä

Haasteellisin	  asia	  aidon	  vuorovaikutuksen	  synnyssä	  on	  nähdäkseni	  se,	  että	  ihminen	  ei	  
luontaisesti	  halua	  tulla	  vaikutetuksi.	  Välillä	  näyttää	  siltä	  kuin	  ihmisen	  asenteet	  pitäisivät	  
kaikin	  keinoin	  kiinni	  omista	  näkemyksistä	  ja	  niiden	  oikeellisuudesta.	  Meidän	  ja	  toisen	  
ihmisen	  viestin	  välissä	  on	  muuri,	  joka	  toisinaan	  estää	  todellisen	  vuorovaikutuksen	  
tapahtumisen.	  
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Se,	  että	  saa	  kokemuksen	  avoimuudesta,	  aidosta	  kuuntelusta	  ja	  vastaanottamisesta,	  tuntuu	  
olevan	  poikkeus.	  

Ellei	  omasta	  oikeassa	  olemisesta	  ja	  paremmin	  tietämisen	  illuusiosta	  päästä	  irti,	  mitään	  
todellista	  kohtaamista	  ja	  dialogia	  ei	  synny.	  Ja	  vielä:	  oikeastaan	  ei	  ole	  mitään	  todellista	  
läsnäoloakaan	  niin	  kauan	  kuin	  ihminen	  pitää	  kiinni	  menneistä	  käsityksistään,	  eilisen	  
maailmasta.

Vuorovaikutuksessa

Todellinen	  vuorovaikutustilanne	  on	  aitoa	  läsnäoloa	  eli	  sellaista,	  jossa	  on	  olemassa	  vain	  se	  
hetki.	  Se	  on	  irtipäästämistä	  omista	  käsityksistä	  ja	  siitä,	  mitä	  tietää	  ja	  mihin	  on	  uskonut	  ennen	  
tuota	  hetkeä.	  Se	  on	  todellista	  kuuntelua	  ja	  halua	  ymmärtää	  sitä,	  mitä	  toinen	  haluaa	  sanoillaan	  
ja	  olemuksellaan	  viestittää.	  	  

Vasta	  tämän	  seurauksena	  tapahtuu	  todellinen	  vaikuttuminen	  eli	  maailman	  näkeminen	  
toisessa	  valossa	  ja	  toisesta	  näkökulmasta.	  Se	  ihmetyksen	  hetki	  ja	  avartuminen	  kun	  tajuaa,	  että	  
maailmaa	  voi	  katsoa	  aivan	  toisella	  tavalla	  ja	  tuo	  tapa	  on	  yhtä	  oikeutettu	  ja	  yhtä	  oikeakin	  kuin	  
oma	  tapa.	  

Miten	  vaikuttaa,	  kun	  on	  tullut	  vaikutetuksi?	  

Vaikuttamisen	  taustalla	  on	  yritys	  lähestyä	  sitä	  todellisuutta,	  jota	  aidossa	  dialogissa	  ollaan	  
luomassa.	  Vaikuttamiseen	  liittyvät	  oivallukset,	  uusien	  asioiden	  näkeminen	  siinä	  hetkessä	  
kehkeytyvän	  vuorovaikutuksen	  pohjalta	  ja	  niiden	  saattamista	  ymmärrettävään	  muotoon.	  
Vaikuttaminen	  on	  pyrkimystä	  rehellisesti,	  avoimesti	  ja	  jollakin	  tapaa	  oman	  rajallisuutensa	  ja	  
perimmäisen	  tietämättömyytensä	  nöyryydestä	  käsin	  yrittää	  valottaa	  asiaa	  niistä	  
näkökulmista,	  jotka	  itse	  näkee	  asian	  kannalta	  olennaisina.	  

Jos	  vaikuttumisen	  kannalta	  olennaisia	  kykyjä	  ovat	  
avoimuus,	  ennakkoluulottomuus	  ja	  kuunteleminen,	  
ovat	  vaikuttamisen	  kykyjä	  yhdessä	  etsiminen,	  
pyrkimys	  kurkottaa	  johonkin	  uuteen	  ja	  yritys	  luoda	  
sanoilla	  uutta	  maailmaa	  yhdessä	  toisen	  kanssa.	  Eli	  
hahmottaa	  ja	  luoda	  yhteinen	  todellisuus.	  Vasta	  
tällaisen	  luomistyön	  kautta	  kumpikin	  voi	  kokea	  
tulleensa	  kuulluksi,	  ymmärretyksi	  ja	  
vastaanotetuksi	  omassa	  ihmisyydessä	  ja	  sinä	  
persoonana,	  joka	  siinä	  hetkessä	  elää	  ja	  tahtoo	  
vaikuttaa.

Ajan	  ja	  tilan	  luominen

Mitä	  tämä	  edellyttää?	  Stop	  the	  world	  –	  kuten	  läsnä	  olemisessa	  tapahtuu:	  kaikki	  on	  siinä	  
hetkessä.	  Kiireisessä	  maailmassa	  on	  laskeuduttava	  siihen	  hetkeen,	  annettava	  sille	  sen	  
edellyttämä	  aika	  ja	  tila,	  jotta	  uusi	  voi	  syntyä	  siihen.	  Tällaiset	  hetket	  syntyvät	  arjen	  keskellä	  
harvoin	  itsestään,	  ne	  on	  tietoisesti	  luotava.

Entä	  muuta?	  Vuorovaikutustaitoja	  oppii	  vain	  opettelemalla	  eli	  harjoittelemalla.	  Antautuminen	  
aitoon	  dialogiin,	  vastavuoroiseen	  vaikuttamiseen	  on	  asia,	  jonka	  voi	  ottaa	  itselleen	  
päivittäiseksi	  harjoitukseksi	  jossakin	  yksittäisessä	  kohtaamisessa.	  Siis	  päättää,	  että	  tämä	  on	  se	  
kohtaaminen,	  jossa	  annan	  itsestäni	  uutta	  ja	  parasta	  ja	  omalta	  osaltani	  vaikutan	  siihen,	  että	  
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toisella	  on	  sama	  mahdollisuus.	  Vähitellen	  nämä	  harjoitukset	  johtavat	  samaan	  kuin	  
harjoitteleminen	  minkä	  tahansa	  asian	  kanssa:	  niistä	  syntyy	  tapoja	  ja	  tottumuksia,	  jotka	  
tapahtuvat	  autonomisesti	  kaikissa	  kohtaamisissa.	  Kun	  dialogisuudesta	  tulee	  toinen	  luonto,	  on	  
harjoitteleminen	  kantanut	  aitoa	  hedelmää.

Osaavatko	  alaiset	  vuorovaikuttaa?	  Kokemukseni	  mukaan	  eivät	  sen	  paremmin	  kuin	  
esimiehetkään.	  Esimiehen	  tehtävä	  on	  tässäkin	  näyttää	  esimerkkiä.	  Esimies	  =	  esillä	  =	  
esimerkki/esikuva	  =	  kulkee	  edellä	  mutta	  ei	  edessä.	  Esimiehen	  tehtävä	  on	  luoda	  puitteita	  ja	  
ympäristöjä,	  tunnelmia	  ja	  ilmapiiriä,	  joissa	  aito	  vuorovaikutus	  voi	  toteutua.	  Vuorovaikutusta	  
ei	  esimies	  voi	  luoda,	  siihen	  tarvitaan	  kaksi.	  Kuten	  tangoon.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Päästää	  irti	  etukäteen	  ja	  paremmin	  tietämisen	  illuusiosta.
ü Suostua	  olemaan	  läsnä	  kohtaamisessa.
ü Päättää	  harjoitella	  aitoa	  dialogisuutta,	  ennen	  kaikkea	  kuuntelemista	  kerran	  päivässä.

Susanna:	  Minusta	  vuorovaikutusten	  taitojen	  siemen	  kylvetään	  jo	  ihan	  
varhaislapsuudessa.	  Lasta	  pitää	  kannustaa	  ilmaisemaan	  itseään,	  mutta	  myös	  
kuuntelemaan.	  Välillä	  tuntuu,	  että	  tuppisuukasvatuksesta	  on	  menty	  nyt	  jo	  toiseen	  
äärilaitaan:	  koko	  maailman	  pitäisi	  pysähtyä,	  kun	  lapsi	  sanoo	  jotain.	  Ja	  vanhempien	  
ilmaisussa	  useimmat	  virkkeet	  kuulostavat	  tältä:	  söisitkö	  sinä	  nyt,	  lähdettäisiinkö	  me	  nyt	  
kotiin,	  laittaisitko	  sinä	  lapaset	  käteen?	  

Vuorovaikutuksessa	  pitää	  oppia	  sekä	  puhumaan	  että	  etenkin	  kuuntelemaan.	  Muuten	  
kyse	  ei	  ole	  vuorovaikutuksesta.	  Ja	  vuorovaikutukseen	  sisältyy	  myös	  se	  perusolettamus,	  
että	  jos	  minulta	  kysytään	  asiaa,	  niin	  vastauksellani	  on	  myös	  merkitystä.	  Vanhempien	  ei	  
siis	  pitäisi	  kysyä	  päiväkodin	  pihalla,	  että	  lähdetäänkö	  kotiin,	  jos	  todellista	  
valinnanvaihtoehtoa	  ei	  ole.

Elä	  hetkessä	  on	  vanha	  viisaus,	  mutta	  edelleenkin	  ja	  varsinkin	  nykyisin	  täysin	  pätevä.	  
Huomiotamme	  kiskotaan	  niin	  moneen	  asiaan	  päivän	  aikana,	  että	  keskittyminen	  on	  
vaikeaa.	  

Itse	  nautin	  multitaskingista,	  pidän	  siitä,	  että	  työpäiväni	  koostuu	  kymmenistä	  eri	  asioista.	  
Mutta	  näihin	  kymmeniin	  eri	  asioihin	  yritän	  aina	  keskittyä	  siinä	  hetkessä	  täysin.	  Tässä	  on	  
yksi	  syy	  esimerkiksi	  siihen,	  että	  pyrin	  tekemään	  palaverimuistiinpanot	  paperille.	  
Läppärin	  äärellä	  huomio	  helposti	  herpaantuu	  tärkeältä	  vaikuttavaan	  sähköpostiviestiin.	  

Jos	  minulla	  on	  tärkeä	  sähköpostiviesti	  kesken	  ja	  joku	  tulee	  puhumaan	  minulle,	  voin	  myös	  
pyytää,	  että	  voisiko	  tulija	  odottaa	  30	  sekuntia.	  Viestin	  viimeisteleminen	  loppuun	  estää	  
sen,	  että	  joudun	  keskustelun	  jälkeen	  kokoamaan	  jälleen	  ajatukseni	  siitä,	  että	  mitä	  minun	  
pitikään	  sähköpostiin	  vastata.	  Ja	  näin	  myös	  ihminen,	  joka	  tuli	  puheilleni,	  saa	  
jakamattoman	  huomioni,	  kun	  minun	  eri	  tarvitse	  koko	  ajan	  pitää	  mielessä	  sähköpostiani.	  
Pieni	  kikka,	  mutta	  toimii	  ainakin	  omalla	  kohdallani.

Mikko:	  Joo,	  välillä	  kysyy,	  milloin	  työ-‐	  ja	  muustakin	  elämästä	  tuli	  tällaista,	  että	  kaikelle,	  
mikä	  ei	  ole	  pinnallista	  ja	  tapahdu	  nopeasti,	  ei	  ole	  tilaa.	  Ajatteleminen,	  re[lektointi,	  
vuorovaikutus,	  muutos	  –	  kaikki	  asioita,	  joille	  aika	  ja	  tila	  ovat	  välttämätön	  olosuhde.	  Mitä	  
oikeastaan	  tapahtuu,	  kun	  edellä	  mainitut	  toiminnot	  kärsivät	  ja	  jopa	  puuttuvat?
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Hyviä	  pieniä	  huomioita,	  joilla	  omaa	  työarkea	  saa	  järjestykseen.	  Juuri	  tuollaisia	  
käytäntöjä	  tämän	  päivän	  työelämä	  tarvitsee	  toipuakseen	  kiireen	  ja	  stressin	  
kurimuksesta	  ja	  luodakseen	  järkevämpiä	  ja	  inhimillisempiä	  työtapoja.

vTarina
Luottamus	  on	  kaiken	  perusta

Minulle	  sopii	  mainiosti	  oman	  esimieheni	  eli	  organisaatiomme	  toimitusjohtajan	  johtamistyyli.	  
Meillä	  hyvään	  johtamiseen	  kuuluvat	  seuraavat	  asiat:

1.	  Vahva	  luottamus	  alaisiin.	  Esimies	  on	  valinnut	  itselleen	  alaiset,	  joiden	  osaamiseen	  ja	  
työmotivaatioon	  hän	  voi	  luottaa	  100-‐prosenttisesti.	  Esimerkiksi	  etätyö	  on	  itsestään	  selvä	  
oikeus.
2.	  Selkeät	  tavoitteet	  ja	  osallistaminen	  strategian	  työstämiseen.	  Jokainen	  työntekijä	  on	  
sisäistänyt	  omat	  tehtävänsä	  ja	  tavoitteensa.	  Tavoitteet	  tulevat	  hallituksesta,	  ja	  niiden	  toteutus	  
määritellään	  toimistolla	  yleisellä	  tasolla	  yhteisesti.	  Jokainen	  asiantuntija	  kirjoittaa	  oman	  
toimintasuunnitelmansa	  käytännön	  tason	  ja	  vastaa	  sen	  toteutuksesta.
3.	  Kiinnostus	  substanssiin.	  Esimies	  on	  aidon	  kiinnostunut	  organisaatiomme	  tavoitteesta	  ja	  
tehtävistä.	  Hän	  arvostaa	  jokaista	  eri	  asiantuntemusalaa	  ja	  on	  aidon	  kiinnostunut	  eri	  
toiminnoista.	  Hänellä	  on	  myös	  omat	  kädet	  savessa:	  mikään	  työtehtävä	  ei	  ole	  liian	  vaatimaton	  
myöskään	  hänelle.	  Jos	  toimistosihteeri	  on	  poissa,	  pystyy	  toimitusesimieskin	  laittamaan	  
kokouskahvit	  neukkariin.
4.	  Tuki	  tekijöille.	  Toimitusesimies	  tukee	  alaisiaan	  tarvittaessa.	  Hänen	  ovensa	  ovat	  avoimet.	  
Toimitusjohtajan	  huoneeseen	  voi	  aina	  mennä,	  kiireestä	  huolimatta	  aikaa	  alaisille	  aina	  riittää.	  

Heikko	  kohta:	  Myönteinen	  palaute.	  Sen	  antaminen	  on	  suomalaiseen	  tapaan	  vaikeaa.	  Kiitosta	  
tulee	  kyllä,	  mutta	  vähäeleisesti.	  Paras	  saamani	  kiitos	  onkin	  ollut	  se,	  jonka	  kuulin	  kolmannen	  
käden	  kautta:	  keskeisen	  sidosryhmämme	  ylin	  viskaali	  kertoi,	  kuinka	  esimieheni	  on	  hänelle	  
osaamistani	  kehunut.	  Vuolaasti.

! 48



Työuupumuksesta	  
eroon

! 49

M.T.



Esimies – pidätkö alaisistasi?

Esimiestyö	  on	  tätä	  nykyä	  paljolti	  ihmisjohtamista.	  Kohtaamiset	  ja	  ihmisten	  väliset	  suhteet	  
ovat	  tärkeämpiä	  kuin	  aiemmin,	  kun	  suorittava	  työ	  vähentyy	  ja	  luova	  työ	  lisääntyy.	  Työn	  
johtamisesta	  on	  siirrytty	  ilmapiirin	  ja	  energian	  johtamiseen.

Kun	  esimieheltä	  kysyy,	  pidätkö	  alaisistasi,	  hän	  ei	  välttämättä	  tiedä,	  mitä	  vastata.	  Se	  ei	  toisaalta	  
ole	  ihme,	  sillä	  mitä	  tuo	  pitäminen	  pitää	  sisällään?	  

Perusmyönteinen	  asenne

Se	  pitää	  sisällään	  perusmyönteisen	  suhtautumisen	  kaikkiin	  ihmisiin,	  riippumatta	  omista	  
tykkäämisistä	  ja	  ei-‐tykkäämisistä.	  Esimies	  on	  tässä	  kohtaa	  kuin	  opettaja,	  jonka	  pyrkimys	  on	  

kohdata	  jokainen	  oppilaansa	  avoimesti	  ja	  
hyväntahtoisesti	  riippumatta	  siitä,	  millaisia	  
tunteita	  nämä	  hänessä	  herättävät.	  Jokaisen	  ihmisen	  
tunne-‐elämään	  liittyy	  erottamattomasti	  se,	  että	  
arvioimme	  asioita	  sen	  mukaan,	  mitä	  niistä	  
pidämme.	  Tästä	  luonnollisesta	  on	  kuitenkin	  
ihmisten	  suhteen	  päästävä	  yli.	  

Yhtälailla	  kuin	  oppilaan	  on	  vaikeaa	  oppia	  mitään	  
opettajalta,	  joka	  ei	  hänestä	  pidä,	  yhtälailla	  alaisen	  

on	  hankalaa	  saada	  itsestään	  parasta	  esiin	  sellaisen	  esimiehen	  alaisena,	  jonka	  antipatian	  hän	  
aistii	  kaiken	  aikaa.	  Yhtä	  tuhoavaa	  ovat	  myös	  ’suosikit’,	  joita	  joillakin	  työpaikoilla	  ja	  joillakin	  
esimiehillä	  edelleen	  on.	  Syvistä	  epäoikeudenmukaisuuden	  kokemuksista	  johtuva	  katkeruus	  
voi	  pahimmillaan	  pilata	  koko	  yrityksen	  tuloksen.

Kunnioittava	  kohtaaminen,	  kiinnostus,	  päivittäminen

Neutraalin	  ja	  myönteisen	  asenteen	  lisäksi	  esimieheltä	  voi	  edellyttää	  kunnioittavaa	  
suhtautumista	  jokaisen	  alaisensa	  ja	  kanssatyöntekijänsä	  ominaislaatua	  kohtaan.	  Kunnioitus	  
ilmenee	  kohtaamisissa	  –	  kunnioittavassa	  kohtaamisessa.	  Käytännön	  tasolla:	  esimies	  
ensisijassa	  arvostaa	  ja	  vasta	  toissijaisesti	  arvostelee	  alaistaan.	  Perusasenne	  on	  kunnioitus	  
alaisessa	  elävää	  ihmistä	  kohtaan,	  joka	  ei	  koskaan	  ole	  hyvä	  tai	  huono	  vaan	  jotakin,	  joka	  
ansaitsee	  kunnioituksen	  sellaisenaan.	  Kunnioittava	  kohtaaminen	  on	  tilaa	  antavaa,	  
vastaanottavaa	  ja	  ihmettelevääkin.	  

Esimies	  on	  kiinnostunut	  alaisestaan.	  Tämä	  
tarkoittaa	  pyrkimystä	  oppia	  tuntemaan	  alainen	  
ihmisenä,	  ei	  pelkästään	  työntekijänä.	  Tähän	  ei	  
ole	  oikotietä	  eikä	  ulkoinen	  havainnointi	  vie	  edes	  
puolitiehen.	  On	  mentävä	  ihmisen	  luo,	  kyseltävä,	  
kuunneltava	  ja	  annettava	  aikaa	  ja	  huomiota.	  
Tämä	  on	  panostus,	  joka	  maksaa	  itsensä	  
moninkertaisena	  takaisin.	  Alainen,	  joka	  on	  tullut	  
kuulluksi	  ja	  ymmärretyksi,	  on	  valmis	  antamaan	  itsensä,	  luovuutensa	  ja	  työpanoksensa	  aivan	  
toisin	  kuin	  sellainen,	  joka	  kokee,	  ettei	  hänestä	  olla	  kiinnostuneita.	  http://
www.parempityoelama.hi/2012/12/yrityskulttuuri-‐3-‐0/

! 50

Esimies	  on	  tässä	  kohtaa	  kuin	  
opettaja,	  jonka	  pyrkimys	  on	  
kohdata	  jokainen	  oppilaansa	  
avoimesti	  ja	  hyväntahtoisesti	  
riippumatta	  siitä,	  millaisia	  tunteita	  
nämä	  hänessä	  herättävät.

Alainen,	  joka	  on	  tullut	  kuulluksi	  ja	  
ymmärretyksi,	  on	  valmis	  antamaan	  
itsensä,	  luovuutensa	  ja	  
työpanoksensa	  aivan	  toisin	  kuin	  
sellainen,	  joka	  kokee,	  ettei	  hänestä	  
olla	  kiinnostuneita.

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


	  
Asiaan	  liittyy	  vielä	  se,	  ettei	  suhteita	  koskaan	  hoideta	  kerralla	  ja	  kertakaikkisesti.	  Suhde	  ja	  
siihen	  liittyvät	  omat	  mielikuvat	  on	  päivitettävä	  aika	  ajoin.	  Eli	  kyse	  on	  jatkuvasta	  työstä,	  
kiinnostuksesta	  ja	  sen	  jalkauttamisesta	  kohtaamisiin.	  Vanhentuneiden	  mielikuvien	  pohjalta	  
esimies	  elää	  jatkuvasta	  ’eilisen	  maailmassa’	  huonoin	  seurauksin.

Siis	  pidätkö	  itsestäsi,	  esimies?

Esimies,	  pidätkö	  itsestäsi?	  Tuntuu	  kuin	  suuri	  osa	  esimiehestä	  ei	  osaisi	  kysyä	  tätä	  kysymystä	  
itseltään.	  Kysymys	  on	  samalla	  haastava:	  mitä	  kaikkea	  löytyy	  niiden	  mielikuvien	  alta,	  joille	  
ihminen	  on	  tavallisesti	  omakuvansa	  ja	  toimintansa	  rakentanut.	  Sieltä	  saattaa	  löytyä	  seuraava	  	  
hyvin	  inhimillinen	  havainto:	  

”En	  pohjimmiltaan	  pidä	  itsestäni,	  koska	  en	  saanut	  kasvaa	  sellaisessa	  ympäristössä,	  joka	  olisi	  
tukenut	  kasvuani	  siksi	  ihmiseksi,	  joksi	  minun	  on	  määrä	  tulla.	  Saamani	  rakkaus	  on	  
ehdollistettu	  tietynlaiseen	  olemiseen	  ja	  suorituksiin	  –	  ja	  näillä	  olen	  ehdollistanut	  itseni,	  myös	  
esimiehenä.	  Tällä	  on	  ollut	  se	  seuraus,	  että	  olen	  uskonut	  muita	  siinä,	  millaista	  elämää	  minun	  
tulisi	  elää	  enkä	  ole	  koskaan	  oikeastaan	  tutustunut	  itseeni,	  koska	  kukaan	  ei	  oikeastaan	  
koskaan	  ole	  ollut	  siitä	  kiinnostunut.	  Olen	  
ajatellut,	  ettei	  se	  ehkä	  sitten	  ole	  sen	  
arvoistakaan.”

Tässä	  ei	  niin	  epätavallisessa	  sisäisessä	  
havainnossa	  muutama	  asia	  kiinnittää	  huomion:	  
Miten	  esimies	  voi	  olla	  kiinnostunut	  alaisestaan,	  
ellei	  hän	  ole	  kiinnostunut	  itsestään?	  Miten	  
esimies	  voi	  pitää	  alaisistaan,	  ellei	  hän	  pidä	  itsestään?

Ikäviä	  seurauksia

Miten	  tämä	  ilmenee?	  Tänäänkin	  monilla	  työpaikoilla	  esimies	  kohtelee	  alaisiaan	  
välinpitämättömästi	  tai	  huonosti.	  Esimies,	  joka	  purkaa	  alaisiinsa	  itse	  aikoinaan	  saamaansa	  
kohtelua	  tai	  omaa	  huonoa	  oloaan,	  ei	  valitettavasti	  ole	  poikkeus	  vaan	  pikemmin	  sääntö.	  Kun	  
oma	  taakka	  tulee	  päivittäin	  liian	  painavaksi,	  sen	  tahtoo	  kaataa	  toisten	  niskaan,	  koska	  siihen	  
on	  joko	  saanut	  mallin	  tai	  ainakaan	  kukaan	  ei	  ole	  sanonut,	  ettei	  niin	  kannattaisi	  tehdä.	  Tai	  
koska	  yksinkertaisesti	  niin	  voi	  tehdä.	  

Tällaisella	  käytöksellä	  ei	  useinkaan	  ole	  mitään	  tekemistä	  työn	  tai	  alaisen	  kanssa.	  Se	  on	  
esimiehen	  oma	  ongelma	  nähdä	  itsensä,	  kohdata	  itsensä	  ja	  tehdä	  näkemälleen	  jotakin	  eli	  
muuttaa	  huonoja	  tottumuksiaan.	  Usein	  esimies	  tarvitsee	  tässä	  apua.	  

Tätä	  näkemystä	  vasten	  ei	  ole	  uutinen,	  että	  monilla	  työpaikoilla	  voidaan	  huonosti.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Tsekkaa	  aamuisin	  tunne-‐,	  mielen-‐	  ja	  olotilasi
ü Harjoittele	  aitoa	  kohtaamista	  päivittäin
ü Jos	  tunnistat	  isoja	  ongelmia,	  on	  pelkästään	  viisautta	  hakea	  apua

Susanna:	  Voiko	  olla,	  että	  huono	  kohtelu	  ei	  olisi	  aina	  noin	  psykologista:	  se	  johtuisikin	  
enimmäkseen	  tai	  ainakin	  joskus	  jatkuvasta	  tehokkuuspaineesta?	  Väsyneenä	  me	  kaikki	  
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olemme	  äreitä.	  Ja	  jos	  työyhteisössä	  pitää	  tapella	  suosiosta,	  jotta	  selviää	  seuraavasta	  yt-‐
kierroksesta,	  niin	  ihmisistä	  tulee	  toisensa	  vihollisia,	  ei	  työyhteisötovereita.	  

Mikko:	  Varmaankin.	  Toinen	  asia	  on,	  onko	  ihminen	  koskaan	  tullut	  ajatelleeksi,	  että	  voisi	  
harjoitella	  jonkinlaista	  ’anger	  managementtia’.	  Eli	  ei	  asettua	  uhrin	  rooliin	  ja	  laittaa	  
syylliseksi	  väsymystä	  tai	  paineita	  vaan	  kysyä,	  mitä	  voin	  tehdä	  suhteessa	  itseeni,	  etten	  
reagoi	  aina	  tällä	  tavoin.	  Siitä	  alkaa	  muutos.	  

Muutos,	  jonka	  tekeminen	  kannattaa	  aloittaa	  ennen	  kuin	  jo	  ollaan	  suossa.	  Varmempi	  tapa	  
muutokseen	  on	  proaktiivisuus	  eli	  asioiden	  harjoitteleminen	  silloin	  kun	  vielä	  voidaan	  
hyvin	  ja	  ollaan	  voimissaan.

vTarina
Esimieskin	  on	  ihminen

En	  koe	  olevani	  erityisen	  hyvä	  esimies.	  Mutta	  esimieheys	  on	  kuin	  ihmisyys.	  Jokainen	  on	  siinä	  
hetkittäin	  hyvä,	  ja	  hetkittäin	  tulee	  todella	  pahoja	  mokia.

Vedin	  kokousta.	  Olin	  nukkunut	  huonosti	  ja	  lisäksi	  paahtanut	  koko	  aamun	  töitä.	  Sitten	  menin	  
kokoukseen	  vähemmän-‐kuin-‐tietoisessa	  tilassa.	  Se	  näkyi	  vuorovaikutukseni	  laadussa.	  Jossain	  
vaiheessa,	  kun	  minulle	  esiteltiin	  viikon	  aikana	  tapahtuneita	  sinänsä	  hyviä	  tuloksia,	  sanoin	  
aika	  painokkaalla	  ja	  ehdottomalla	  sävyllä	  jotain	  siihen	  suuntaan,	  että	  näissä	  pitäisi	  
ehdottomasti	  olla	  nämä	  ja	  nuo	  tiedot	  mukana,	  muuten	  tähän	  on	  ihan	  mahdotonta	  kehittää	  
seuraavia	  askelia.	  Tunnelma	  kokoushuoneessa	  jäähtyi	  nollan	  pintaan,	  ja	  yhdellä	  ihmisellä	  
meni	  pasmat	  sekaisin.	  Loppukokouksen	  ajan	  tein	  töitä	  hartiavoimin	  sen	  nostamiseksi,	  ja	  
korjatakseni	  aiheuttamani	  vahingon.	  

Ongelma:	  julkinen	  kritiikki	  tölväisynä	  kohdassa,	  jossa	  olisi	  ollut	  viisaampi	  kiittää	  ja	  jossa	  olisi	  
riittänyt,	  että	  pehmeästi	  kysymyksinä	  otan	  esiin	  kehitystarpeita.	  

Hyvä	  teko:	  se	  että	  tiedostin	  tilanteen	  välittömästi,	  ja	  että	  sain	  korjattua	  tunnelman	  kokouksen	  
loppua	  kohden.	  

Johtopäätös:	  Esimiehen	  vastuu	  tunnelmasta	  on	  ihan	  käsittämätön.	  Esimies	  joka	  ei	  tiedosta,	  on	  
todella	  haitallinen	  työskentelyn	  ilmapiirille.

Krista	  Lagus
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Esimies ja työuupumus

Miten	  työuupumusta	  voi	  estää	  johtamalla?

Moni	  meistä	  tuntee	  vähintään	  yhden	  työuupumuksesta	  kärsineen.	  Itse	  tunnen	  useampiakin.	  	  
Moni	  nostaa	  syyttävän	  sormen	  silloin	  esimieheen.	  Osittain	  aivan	  turhaan.	  

Ihminen	  uupuu	  salaa

Ensimmäinen	  burnout-‐kokemukseni	  on	  
työyhteisöstä,	  jossa	  supertunnollinen	  kollega	  
painoi	  töitä	  sydämen	  palolla.	  Ihan	  normaalin	  
pituista	  päivää,	  ylitöitä	  vain	  ajoittain.	  Siihen	  
aikaan	  ei	  ollut	  vielä	  kannettavia,	  kännyköitä	  
eikä	  etätyöyhteyksiä,	  jotka	  olisivat	  
mahdollistaneet	  töiden	  tekemisen	  muualla	  
kuin	  työpaikalla.	  

Eli	  kyseinen	  henkilö	  ei	  voinut	  tehdä	  töitä	  kuin	  
virallisesti	  konttorilla.	  Uupumisessa	  ei	  siis	  
voinut	  olla	  kyse	  siitä,	  että	  konttoripäivän	  
jälkeen	  hän	  olisi	  jatkanut	  työpäivää	  muiden	  
huomaamatta	  kotona.	  

Ensimmäisen	  kerran	  kollegat	  huomasivat	  
tilanteen,	  kun	  hän	  tuli	  kollegan	  huoneen	  
ovelle	  seisomaan.	  Selvästi	  oli	  tullut	  kysymään	  
jotain,	  mutta	  hän	  ei	  saanut	  sanaa	  suustaan,	  
hiki	  vain	  valui	  otsalta...	  

Kun	  tilannetta	  hänen	  kanssaan	  myöhemmin	  
purettiin,	  hän	  kielsi	  kaiken:	  ei	  ole	  uupunut,	  ei	  
tee	  liikaa	  töitä	  jne.	  Tilanne	  oli	  vaan	  
sattumoisin	  ollut	  juuri	  sillä	  hetkellä	  vaikea.	  

Kun	  vastaava	  tilanne	  tietenkin	  tuli	  uudestaan	  
ja	  uudestaan	  vastaan,	  hän	  lopulta	  kertoi,	  että	  
tietyt	  työhön	  liittyvät	  tilanteet	  stressasivat	  
häntä	  ja	  kotonakin	  oli	  vaikea	  tilanne	  päällä.	  

Uupumuksen	  voi	  tunnistaa

1.opetus	  esimiehelle:	  Tunnollinen	  ihminen	  ei	  
tunnista	  ja	  tunnusta	  olevansa	  uupunut	  ennen	  kuin	  on	  pakko.	  Monet	  motivoituneet,	  
kunnianhimoiset	  ja	  tunnolliset	  asiantuntijat	  nauttivat	  työstään	  jollain	  tasolla	  
äärimmäisen	  stressaantuneenakin.	  Kenties	  he	  pelkäävät,	  esimerkiksi	  sitä,	  että	  esimies	  
ottaa	  kivoja	  tehtäviä	  pois.	  	  Esimiehen	  on	  siis	  oltava	  niin	  paljon	  läsnä,	  että	  hän	  osaa	  
nähdä	  uupumisen	  merkit	  jo	  silloin,	  kun	  alainen	  ei	  niitä	  vielä	  myönnä.
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2. opetus:	  ihmiset	  eivät	  aina	  kerro	  henkilökohtaisista	  asioistaan	  töissä.	  Tällaisessa	  
tilanteessa	  esimiehen	  on	  vaikea	  ellei	  mahdotonta	  ottaa	  huomioon	  sitä,	  että	  alaisilla	  on	  
yksityiselämässä	  kuormitusta,	  jolloin	  työkuormaa	  voitaisiin	  tilapäisesti	  keventää.	  
Tässä	  auttaa	  myös	  se,	  että	  esimies	  on	  läsnäolon	  kautta	  ansainnut	  alaisensa	  
luottamuksen.

Kun	  esimies	  uupuu

Myös	  esimies	  voi	  uupua.	  Jokaisen	  esimiehen	  tulisi	  ymmärtää,	  että	  hän	  on	  alaisilleen	  
esimerkki.	  Jos	  esimies	  tekee	  12	  tunnin	  päivää,	  ainakin	  osa	  alaisista	  tulkitsee,	  että	  työyhteisön	  
rima	  on	  12	  tunnin	  kohdalla.	  Esimiehen	  jatkuva	  töiden	  tekeminen	  siis	  saa	  aikaan	  ylimääräisiä	  
paineita	  helposti	  alaistenkin	  keskuudessa.

Kun	  alaiset	  huomaavat	  esimiehen	  olevan	  uupumuksen	  partaalla,	  yhteisö	  saattaa	  myös	  
automaattisesti	  ryhtyä	  jättämään	  esimiestä	  ”sivuun”	  tietyistä	  asioista.	  Esimies	  tiputetaan	  pois	  
sähköpostijakeluista,	  koska	  hänen	  pelätään	  vastaavan	  niihin	  keskellä	  yötä	  tai	  lomalla.	  Alaiset	  
saattavat	  ottaa	  kohtuuttomastikin	  omalle	  vastuulleen	  asioita,	  kun	  suojelevat	  esimiestään.

Esimiehen	  työholismi	  kuormittaa	  alaisia	  myös	  siten,	  että	  tällainen	  esimies	  todennäköisesti	  
joutuu	  säännöllisesti	  huomaamaan	  luvanneensa	  liikaa:	  hänen	  deadlinensa	  paukkuvat.	  
Tällainen	  esimies	  tietysti	  kaataa	  jo	  valmiiksi	  myöhässä	  olevat	  asiat	  alaistensa	  tehtäviksi,	  mikä	  
kuormittaa	  taas	  heitä.

Esimiehen	  esimerkki

Työuupumus	  on	  moniulotteinen	  ja	  vaikea	  asia.	  
Ongelma	  ei	  ratkea	  sillä,	  että	  pelkästään	  
työmäärää	  vähennetään,	  joskus	  se	  ei	  ole	  
lainkaan	  ongelman	  ydin.	  Kyse	  on	  usein	  
syvällisemmästä	  johtamisen,	  itsensä	  
johtamisen	  ja	  työnohjauksen	  asiasta,	  jota	  ei	  ole	  
lainkaan	  niin	  helppo	  ratkaista	  kuin	  pelkästään	  
karsia	  tekemistä.

Väitän	  kuitenkin,	  että	  iso	  askel	  oikeaan	  suuntaan	  tapahtuisi	  siten,	  että	  esimiehet	  itse	  
huolehtisivat	  omasta	  jaksamisestaan:	  ei	  säännöllisiä	  ylitöitä,	  ei	  töitä	  viikonloppuisin	  ja	  
kunnon	  lomat.	  

Mikko:	  Uupumuksen	  taustalla	  on	  liian	  vähäinen	  palautuminen.	  Miten	  sinun	  
mielestäsi	  ihminen	  voisi	  pitää	  palautumisestaan	  huolta?

Susanna:	  Totta,	  ihminen	  kestää	  usein	  yhtä	  stressitekijää,	  mutta	  jos	  niitä	  on	  monia,	  
niin	  paine	  käy	  liian	  suureksi.	  Jos	  työstressin	  lisäksi	  on	  parisuhteen	  ongelmia,	  lapset	  
sairastelevat,	  harrastukset	  täyttävät	  kalenterin,	  niin	  ihminen	  ei	  saa	  tarpeeksi	  aitoa	  
lepoa.	  Töistä	  siirrytään	  toisten	  stressitekijöiden	  äärelle.	  Koska	  ihminen	  ei	  voi	  aina	  
vaikuttaa	  kaikkeen,	  esimerkiksi	  lasten	  sairasteluun,	  hänen	  pitää	  vaikuttaa	  niihin	  
asioihin	  joihin	  pystyy.	  

Terveelliset	  elämäntavat,	  eli	  liikunta,	  lepo	  ja	  ravinto,	  ovat	  olennainen	  osa	  
jaksamista.	  Sen	  lisäksi	  suosittelisin	  monille	  ylisuorittajille	  kalenterin	  siivoamista.	  
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En	  ole	  itse	  ehkä	  oikea	  ihminen	  neuvomaan	  tässä,	  mutta	  pyrin	  pitämään	  arkena	  
edes	  yhden	  ohjelmattoman	  illan	  ja	  jos	  viikonloppukalanteri	  näyttää	  pahalta,	  
varaan	  sinne	  joukkoon	  viikonloppuja,	  jolloin	  ei	  ole	  menoja.	  Yksikin	  sellainen	  
viikonloppu	  välissä	  auttaa.	  

Mitään	  yleispäteviä	  ohjeita	  en	  voi	  antaa,	  sillä	  ihmiset	  ovat	  erilaisia:	  osa	  rentoutuu	  
parhaiten	  mökillä,	  itse	  rentoudun	  parhaiten	  yhdistämällä	  sopivasti	  liikuntaa,	  
käsitöitä,	  saunomista	  ja	  hyvää	  ruokaa.	  

vTarina
Hyväkin	  esimies	  tarvitsee	  hyvän	  alaisen

Olen	  ollut	  todella	  onnekas	  ja	  saanut	  tehdä	  töitä	  hyvien	  esimiesten	  alaisuudessa,	  paria	  
poikkeusta	  lukuunottamatta.	  Mutta	  hyvän	  esimiehen	  lisäksi	  tarvitaan	  hyvä	  alainenkin,	  joten	  
en	  osaa	  oikein	  syytellä	  ketään.	  

Oma	  esimiestyöskentelyni	  linjaorganisaatiossa	  ei	  ollut	  hyvä	  kokemus,	  koska	  en	  osannut	  
hommaa	  ja	  olin	  liian	  kiireinen	  keskittymään	  tukemaan	  ja	  valmentamaan	  alaisiani	  ja/tai	  en	  
osannut	  priorisoida	  ja	  delegoida	  tarpeeksi.	  Silloin	  koin	  myös,	  etten	  saanut	  tarpeeksi	  tukea	  
esimieheltäni.	  Tuntui,	  että	  esimiehen	  tehtävä	  oli	  vain	  sivujuonne	  muiden	  vastuiden	  ohella,	  ja	  
se	  olisi	  ikään	  kuin	  helpoin	  kaikista,	  joka	  hoituisi	  keneltä	  vaan.	  En	  myöskään	  halunnut	  
varsinaisesti	  olla	  esimies,	  se	  tuli	  annettuna.

Nautin	  kaikkein	  eniten	  suurten	  projektien	  johtamisesta,	  se	  on	  tietyllä	  tavalla	  vapaa	  
linjaorganisaatiosta.	  Vaikka	  juuri	  se	  tuo	  oman	  haasteensa,	  koska	  harvoin	  ihmiset	  on	  100-‐
prosenttisesti	  allokoitu	  vain	  yhteen	  projektiin	  ja	  siten	  pomoja	  on	  monia	  ja	  näkyviä	  tai	  
näkymättömiä	  matriiseja	  paljon.	  Ihanteellista	  olisi	  varmasti	  saada	  johtaa	  tiimiä,	  joka	  voi	  
keskittyä	  täysin	  yhteen	  asiaan/kehityshankkeeseen.	  Nyt	  tuntuu,	  että	  ihmisiä	  revitään	  aika	  
moneen	  suuntaan.

Huomaan	  oman	  onnistumiseni	  parhaiten	  koko	  tiimin	  suoritusten	  ja	  oppimisen	  kautta,	  mutta	  
juuri	  viime	  aikoina	  olen	  miettinyt,	  miten	  voisin	  projektissa	  valmentaa	  enemmän	  yksilöllisesti,	  
ja	  silti	  luontevasti	  (se	  tehtävä	  kun	  ei	  luonnostaan	  lankea	  muille	  kuin	  "oikealle"	  esimiehelle),	  
osoittamatta	  sormella	  kehityskohteita.	  Kehityskeskustelut	  on	  ymmärtääkseni	  hyvin	  kirjavasti	  
hoidettuja,	  täysin	  esimiehestä	  kiinni,	  ja	  siksi	  uskon,	  että	  paljon	  voisi	  tehdä,	  jos	  ne	  otettaisiin	  
suurennuslasin	  alle.

Minusta	  esimiehen	  tärkein	  tehtävä	  on	  poistaa	  esteitä	  ja	  siinä	  mielessä	  palvella.	  Kun	  huomaa,	  
että	  hommat	  hoituu	  ilman	  minua,	  on	  asiat	  aika	  hyvin.	  Nyt	  ei	  ihan	  niin	  ole,	  joten	  oppiminen	  
jatkuu.

! 55



Uupumus vs. proaktiivisuus

Niin	  reaalielämä	  kuin	  tilastotkin	  kertovat	  karua	  kieltään	  siitä,	  miten	  ihmiset	  uupuvat,	  
masentuvat,	  palavat	  loppuun	  ja	  joutuvat	  ennenaikaiselle	  sairauseläkkeelle.

Nämä	  tuhannet	  tarinat	  viestittävät	  
• työelämästä,	  joka	  ei	  ota	  ihmistä	  ja	  varsinkaan	  yksilöä	  huomioon	  ja	  jossa	  vallitsevat	  

edelleen	  vanhakantaiset	  työtavat.	  
• ettei	  ihminen	  löydä	  oikeaa	  suhdetta	  näihin	  muuttuneisiin	  työolosuhteisiin	  vaan	  yrittää	  

selvitä	  niistä	  vailla	  todellisia,	  päivitettyjä	  työkaluja.	  
• ihmisistä,	  jotka	  ovat	  hukassa	  eli	  suomeksi	  sanottuna:	  heidän	  yhteytensä	  itseen	  on	  niin	  

heikolla	  pohjalla,	  ettei	  voi	  puhua	  itsensä	  ohjaamisesta	  –	  itsensä	  johtamisesta	  
puhumattakaan.

Mikä	  on	  esimiehen	  rooli?

Onko	  tullut	  riittävän	  monta	  kertaa	  sanottua,	  että	  esimies	  johtaa	  esimerkillään?	  Jos	  haluat	  olla	  
paras	  mahdollinen	  esimerkki	  ihmisestä,	  joka	  
osaa	  pitää	  huolta	  itsestään,	  osaa	  olla	  ennalta	  
ehkäisevä	  ja	  proaktiivinen,	  sinun	  on	  ehkä	  
opeteltava	  muutama	  taito	  suhteessa	  itseesi.

Ensimmäinen	  ja	  tärkein	  on	  tietoisen	  suhteen	  
rakentaminen	  itseen.	  Se	  alkaa	  itsensä	  
kuulemisesta	  ja	  kuuntelemisesta.	  Tätä	  aikaa	  ei	  
kukaan	  anna	  vaan	  se	  on	  tietoisesti	  otettava,	  se	  
on	  merkittävä	  kalenteriin	  ’omana	  palaverina’	  tai	  asetettava	  tiettyyn	  kohtaan	  joka	  päivä,	  
esimerkiksi	  ennen	  tai	  jälkeen	  lounaan.	  

Tähän	  riittää	  hyvin	  kaksi	  minuuttia,	  kunhan	  sen	  käyttää	  siihen,	  mihin	  sen	  tarvitsee.	  Käydä	  
lyhyt	  dialogi	  itsensä	  kanssa,	  jossa	  tunnistaa	  oma	  tila	  ja	  se,	  mikä	  on	  seuraavaksi	  olennaista.	  
Näiden	  hetkien	  vaikutus	  on	  se,	  että	  alkaa	  vähitellen	  tunnistaa	  omia	  olojaan,	  olotilojaan	  ja	  
ennen	  kaikkea	  sitä,	  milloin	  kuormitus	  tai	  yksipuolisuus	  alkaa	  rasittaa	  kohtuuttomasti.	  Jos	  
seuraa	  näin	  omia	  tuntemuksiaan	  ja	  kuulee	  ne	  terveellä	  tunnollaan,	  seurauksena	  alkaa	  
vähitellen	  olla	  se,	  että	  kykenee	  löytämään	  toimintoja,	  jotka	  katkaisevat	  kuormittumisen.

Itsensä	  tunnistaminen

Itsensä	  kuuntelemiseen	  kuuluu	  säännöllinen	  omien	  tekojensa	  ja	  niiden	  vaikuttumisen	  perään	  
kyseleminen:	  miksi	  toimin	  näin,	  miksi	  tämä	  on	  minulle	  niin	  tärkeää?	  Useimmiten	  rehellinen	  
vastaus	  on:	  en	  tiedä.	  Ihminen	  toimii	  tiedostamatta,	  missä	  on	  usein	  sekä	  hyvä	  että	  huono	  
puolensa.	  

Hyvä	  se	  on	  silloin,	  kun	  ihminen	  tekee	  sekä	  itsensä	  että	  yhteisön	  kannalta	  viisaampia	  valintoja,	  
esimerkiksi	  intuitionsa	  ohjaamana,	  kuin	  hän	  tietoisesta	  mielestään	  käsin	  kykenisi.	  Huono	  se	  
on	  silloin,	  kun	  ihmistä	  ajavat	  ja	  joskus	  piiskaavat	  eteenpäin	  hylätyksi	  tulemisen	  pelko,	  
rakkauden	  ansaitseminen	  teoilla	  ja	  kohtuuttomat	  vaatimukset	  itseä	  ja	  toisia	  kohtaan.	  

Omien	  motiivien	  ja	  niiden	  takana	  olevien	  kokemusten	  tunnistaminen	  on	  ihmisen	  
hyvinvoinnin	  kannalta	  ratkaisevaa.	  Tunnistamiseen	  ei	  ole	  oikotietä.	  Positiivisen	  asenteen	  
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Jos	  haluat	  olla	  paras	  mahdollinen	  
esimerkki	  ihmisestä,	  joka	  osaa	  
pitää	  huolta	  itsestään,	  osaa	  olla	  
ennalta	  ehkäisevä	  ja	  proaktiivinen,	  
sinun	  on	  ehkä	  opeteltava	  muutama	  
taito	  suhteessa	  itseesi.



oppiminen	  ei	  	  välttämättä	  riitä,	  kun	  itsessä	  vaikuttavat	  ristiriitaiset	  voimat	  ovat	  ’sivistyksen	  
pintakerrosta’	  voimakkaampia	  ja	  loppupeleissä	  
vievät	  ihmistä	  minne	  haluavat.

Työskentely	  itsen	  kanssa	  alkaa	  myös	  
irtipäästämisen	  harjoittelemisesta.	  Esimies	  voi	  
milloin	  tahansa	  kokeilla,	  miltä	  tuntuu	  päästää	  irti	  
jostakin	  työtavasta	  tai	  mielikuvasta,	  jonka	  mukaan	  

asian	  on	  täytynyt	  olla	  tai	  mennä	  tietyllä	  tavalla.	  Yhdistettynä	  vuorovaikutuksessa	  syntyneisiin	  
oivalluksiin	  tämän	  työskentelyn	  tuloksena	  syntyy	  uusia	  ideoita	  vaihtoehtoisista	  
mahdollisuuksista.	  Lisäksi:	  näkökulmaa	  vaihtamalla	  saattaa	  löytää	  jotakin	  parempaa	  eli	  itselle	  
ja	  usein	  työyhteisöllekin	  sopivampaa.	  

Kohtaamisen	  alkeita

Kun	  esimies	  työskentelee	  näin	  itsensä	  kanssa	  ja	  kohtaa	  omaa	  sisintään,	  hänessä	  tapahtuu	  
jotakin	  merkittävää.	  Hän	  ei	  pelkästään	  ala	  suhtautua	  itseensä	  sallivammin	  ja	  myötäeläen	  vaan	  
tämä	  heijastuu	  hänen	  suhteissaan	  alaisiinsa.	  Itsensä	  kohtaamisen	  kautta	  esimies	  alkaa,	  
alaisiinsa	  tutustuttuaan,	  ymmärtää	  jotakin	  niiden	  prosessien	  monimuotoisuudesta,	  joiden	  
perustalta	  jokainen	  yksilö	  kykenee	  antamaan	  parastaan.	  Entinen	  illuusio	  suoraviivaisesta	  
suorittamiskeskeisyydestä	  korvautuu	  todellisuuden	  ymmärtämisellä,	  mikä	  luonnollisesti	  lisää	  
niin	  hyvinvointia	  kuin	  oikeaa	  tehokkuutta	  ja	  innovatiivisuutta.	  

Yksilö,	  joka	  kokee	  tulevansa	  kohdatuksi,	  antaa	  itsestään	  parastaan	  ja	  on	  samalla	  valmiimpi	  
oppimaan.	  Tällöin	  valmentavalla	  esimiehellä	  on	  erinomainen	  mahdollisuus	  ohjata	  ja	  
valmentaa	  ja	  kehittää	  huipputiimiä.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Varaa	  kalenteriisi	  kahden	  minuutin	  Oma	  Palaveri	  joka	  päivä.
ü Kysy	  joka	  päivä	  vähintään	  kerran,	  miksi	  toimit	  niin	  kuin	  toimit.
ü Kokeile	  päivittäin	  irtipäästämistä.	  Se	  on	  avain	  parempiin	  työtapoihin.

Susanna:	  Loistavaa!	  Suorittamiskeskeisyyden	  sijaan	  tehokkuutta	  ja	  innovatiivisuutta!	  
Sitä	  me	  tarvitsemme!	  Jatkuva	  kiireen	  mantran	  hokeminen	  kertoo	  kyllä	  suorittamisesta,	  
mutta	  kertooko	  se	  tehokkuudesta?

Mikko:	  Eikä	  ongelma	  ole	  pelkästään	  se,	  ettei	  näennäinen	  tehokkuus	  johda	  toivottuun	  
tuloksen	  tekemiseen.	  Ehkä	  yhtä	  suuri	  ongelma	  on	  päivän	  päättyessä	  ihmisen	  oma	  tunne	  
siitä,	  ettei	  ole	  saanut	  mitään	  aikaiseksi.	  Toistuessaan	  tällaiset	  tunteet	  luovat	  olotilan	  
työn	  merkityksettömyydestä,	  mikä	  johtaa	  turhaan	  väsymiseen	  ja	  uupumiseen.	  Tämä	  on	  
se	  ristiriita,	  johon	  yhä	  useammin	  törmää:	  ulkoisesti	  kaikki	  on	  hyvin	  mutta	  merkityksen	  
puuttuessa	  ihmistä	  alkaa	  kalvaa	  tyhjyyden	  tunne.	  Toisinaan	  todella	  ikävin	  seurauksin.

vTarina
Tottelemisesta	  ajattelemiseen

Parhaita	  hetkiä	  esimiehenä	  olen	  kokenut	  tilanteissa,	  joissa	  on	  onnistunut	  valmentavalla	  
johtamisella	  luomaan	  syvän	  luottamuksen	  ja	  yhteisen	  kasvutavoitteen	  sekä	  yksilö-‐	  että	  
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Lisäksi:	  näkökulmaa	  vaihtamalla	  
saattaa	  löytää	  jotakin	  parempaa	  eli	  
itselle	  ja	  usein	  työyhteisöllekin	  
sopivampaa.	  



tiimitasolla,	  tuloksena	  henkilökohtaista	  kasvua,	  merkittävästi	  parantuneet	  tulokset	  sekä	  
innostunut	  tekemisen	  meininki.

Käytännön	  esimerkkinä	  voisi	  nostaa	  esille	  tilanteen,	  jossa	  edellisen	  auktoritaarisen	  esimiehen	  
jäljiltä	  koko	  tiimin	  osaamis-‐	  ja	  suorittamismaine	  oli	  tilanteessa,	  jossa	  ylin	  johto	  oli	  
vaihtamassa	  koko	  tiimiä	  "parempiin"	  osaajiin.

Kysymys	  ei	  ollut	  kuitenkaan	  merkittävästä	  osaamisvajeesta	  vaan	  tiimin	  jäsenet	  oli	  opetettu	  
tottelemaan,	  ajattelemisen	  sijaan.	  En	  vaihtanut	  tiimiä	  vaan	  aloin	  valmentamaan	  omatoimiseen	  
ajatteluun.	  Käskyttämisen	  sijasta	  sparrasin	  ja	  autoin	  tekemään	  päätöksiä.	  

Seurauksena	  kaikki	  tiimin	  jäsenet	  motivoituivat	  ottamaan	  omistajuutta	  omasta	  
tekemisestään,	  tulokset	  paranivat	  sekä	  laadullisesti	  että	  määrällisesti	  ja	  arvostus	  oman	  
organisaation	  parissa	  palautui.

Janne	  Saarikko
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Itseohjautuvuus	  luo	  
mahdollisuuksia
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O.B.



Itsensä johtaminen arvojensa avulla

Onnistuneen	  itseohjautuvuuden	  perusedellytys	  on	  se,	  että	  tietää	  mitä	  on	  tekemässä,	  miten	  
sen	  haluaa	  tehdä	  ja	  mitä	  haluaa	  tekemisellään	  saavuttaa.	  Eli	  ihmisellä,	  aivan	  kuin	  
yritykselläkin	  voi	  olla	  strategia,	  visio	  ja	  arvot,	  jotka	  ohjaavat	  matkalla.	  

Omien	  arvojen	  kohtaaminen

Kokemukseni	  mukaan	  hyvin	  harva	  on	  miettinyt	  omia	  henkilökohtaisia	  arvojaan	  tai	  ei	  
ainakaan	  elä	  niiden	  mukaisesti.	  Työn	  ja	  yksityiselämän	  yhteensovittaminen	  tuntuvat	  vaikeilta	  
nimenomaan	  siksi,	  että	  ihmisellä	  on	  
arvoristiriita.	  Kun	  on	  töissä,	  on	  koko	  ajan	  huono	  
omatunto	  siitä,	  että	  pitäisi	  olla	  perheen	  kanssa	  
ja	  kun	  on	  perheen	  kanssa,	  on	  huono	  omatunto	  
siitä,	  että	  pitäisi	  tehdä	  töitä.	  

Suosittelen	  kaikille	  ihmisille	  omien	  arvojen,	  
tavoitteiden	  ja	  tavoitteisiin	  pyrkivän	  strategian	  määrittelyä.	  Sen	  ei	  tarvitse	  tapahtua	  
retriitissä,	  henkilökohtaisen	  kasvun	  kurssilla	  tai	  kymmeniä	  itsensä	  kehittämisen	  kirjoja	  
lukemalla.	  Ei	  niistä	  haittaa	  ole,	  ja	  voi	  olla	  hyötyäkin.	  Mutta	  usein	  alkusysäykseen	  myös	  riittää,	  
että	  näitä	  asioita	  ajattelee	  ihan	  vaikka	  kävelylenkillä.	  

Elämän	  kysymyksiä

Kuka	  minä	  olen?	  Mitä	  minä	  haluan	  elämältäni?	  Miten	  ne	  tavoitteeni	  saavutan?	  Miten	  ne	  
haluan	  saavuttaa?

Itse	  määrittelin	  omat	  arvoni	  henkilökohtaisen	  kriisin	  kautta	  noin	  kymmenen	  vuotta	  sitten.	  
Arvoni	  ovat	  auttaneet	  minua	  paljon	  elämäni	  isoissa	  ratkaisuissa	  mutta	  myös	  aivan	  
arkipäiväisissä	  valinnoissa.	  Onko	  tämä	  arvojeni	  mukaista?	  Jos	  on,	  auttaako	  se	  minua	  
pääsemään	  tavoitteisiini?

Kun	  nämä	  kaksi	  kysymystä	  itselleen	  esittää,	  elämästä	  on	  mahdollista	  karsia	  hyvin	  paljon	  
turhaa	  pois.	  

Arvot	  peilautuvat	  teoissa

Arvoni	  määrittelevät	  –	  tai	  niiden	  ainakin	  pitäisi	  määritellä	  –	  minua	  myös	  ihmisenä	  ja	  
suhteessa	  muihin	  ihmisiin.	  Jos	  lähipiiri	  kuvailee	  minua	  sanoilla:	  lämmin,	  vaikeita/rohkeita	  
ratkaisuja	  pelkäämätön,	  oma	  itsensä	  ,	  itsensä	  likoon	  laittava	  ja	  aina	  kehitykseen	  uskova,	  niin	  
olen	  onnistunut	  elämään	  arvojeni	  mukaisesti.	  

Itseään	  on	  helppo	  johtaa,	  kun	  tietää	  tavoitteensa	  ja	  arvonsa.	  

Arkipäivän	  tasolla	  voi	  valintojen	  tekemistä	  myös	  helpottaa,	  jos	  listaa	  konkreettisesti,	  mitä	  	  nyt	  
tekee	  ja	  mitä	  haluaisi	  tehdä.	  Älä	  huijaa	  itseäsi,	  jos	  käytät	  töihin	  12	  tuntia	  päivässä	  ja	  perheen	  
parissa	  4	  tuntia	  viikossa,	  niin	  tunnusta	  tosiasiat.	  Ihmisen	  teot	  kertovat	  hänen	  arvoistaan.
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Työn	  ja	  yksityiselämän	  
yhteensovittaminen	  tuntuvat	  
vaikeilta	  nimenomaan	  siksi,	  että	  
ihmisellä	  on	  arvoristiriita.	  



Mikko:	  Miten	  keinoja	  olet	  löytänyt	  arvojen	  jalkauttamiseen?

Susanna:	  Inhoan	  koko	  konsulttitermiä	  arvojen	  jalkauttaminen.	  Minä	  vain	  
yksinkertaisesti	  yritän	  elää	  arvojeni	  mukaisesti.	  Sitä	  voi	  kysyä	  itseltään,	  että	  
toiminko	  niin	  kuin	  haluaisin	  toimia?	  Ja	  jos	  ei	  tiedä	  mitä	  pitäisi	  tehdä,	  niin	  omien	  
arvojen	  avulla	  päätöksenteosta	  tulee	  helpompaa.	  

Ei	  arvojen	  tarvitse	  olla	  mitään	  juhlallista	  -‐	  	  ei	  niitä	  tarvitse	  kertoa	  edes	  ääneen.	  
Kauniiden	  ja	  korkealentoisten	  sanojen	  sijaan	  on	  tärkeintä,	  että	  itse	  ymmärtää,	  
mitä	  arvot	  itselle	  merkitsevät.	  

Itselleni	  esimerkiksi	  naiivilta	  kuulostava	  rohkeus	  merkitsee	  sitä,	  että	  uskallan	  
pistää	  itseni	  peliin,	  uskallan	  nolata	  itseni,	  en	  ota	  itseäni	  liian	  vakavasti,	  jos	  haluan	  
muutosta,	  ryhdyn	  muutokseen	  enkä	  keksi	  selityksiä,	  uskallan	  puolustaa	  ihmisiä,	  
jotka	  ansaitsevat	  puolustamista,	  en	  mene	  lauman	  mukana	  jne.	  Konkreettisia	  
esimerkkejä	  tilanteista,	  joissa	  olen	  tarvinnut	  rohkeuttani	  ovat	  avioero,	  uusien	  
asioiden	  opetteluun	  liittyvät	  asiat	  sekä	  ryhtyminen	  osakkaaksi.	  Rohkeutta	  olen	  
tarvinnut	  myös	  puuttuessani	  tilanteisiin,	  joihin	  puuttumisesta	  seuraa	  väistämättä	  
joidenkin	  ihmisten	  viha.	  

vTarina
Esimiehellä	  ei	  ole	  vastauksia	  ,	  ainoastaan	  oikeita	  kysymyksiä

Ylivoimaisesti	  paras	  esimies,	  joka	  minulla	  on	  ollut	  on,	  italialainen	  Giorgio	  Gori.	  Hän	  johti	  lähes	  
yksinomaan	  kysymyksillä.	  Kun	  kenellä	  tahansa	  alaisella	  oli	  esimerkiksi	  jotain	  valittamista,	  
hän	  kysyi,	  esimerkiksi	  seuraavat	  kolme	  kysymystä.	  “Oletko	  varma	  että	  se	  on	  kaikkien	  mielestä	  
ongelma”,	  “miksi	  se	  sinusta	  on	  ongelma”	  ja	  “mitä	  itse	  tekisit	  sille“.	  Tapa	  oli	  armoton	  mutta	  
oikeudenmukainen.	  Mikäli	  kaikkiin	  kysymyksiin	  kykeni	  vastaamaan,	  asiat	  itse	  asiassa	  hyvin	  
usein	  muuttuivat.	  Mutta	  hyvin	  usein	  kävi	  niin,	  että	  huomasi	  aukot	  omassa	  argumentoinnissa	  
ja	  vetäytyi	  vähin	  äänin,	  mikä	  sekin	  oli	  hyvä	  asia,	  koska	  se	  vähensi	  turhaa	  valittamista.	  

Saku	  Tuominen,	  Idealist	  Group
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Miten esimies auttaa alaisiaan itseohjautumaan?

Paljon	  puhutaan	  tänään	  itsensä	  ohjaamisesta	  mutta	  mitä	  se	  on	  ja	  miten	  se	  saavutetaan?

Usein	  itsensä	  ohjaamisen	  esteenä	  on	  tottumus	  
ulkoa	  ohjattavuuteen,	  joka	  opitaan	  
kasvatuksessa	  ja	  sisäistetään	  viimeistään	  
koulussa.	  	  Ihminen	  oppii	  suorittamaan	  
ulkopuolelta	  tulevia	  tehtäviä	  ja	  vielä	  tavalla,	  
jota	  hän	  ei	  ymmärrä.	  Tapojen,	  tottumusten	  
lisäksi	  sisäistettyjen	  asioiden	  joukkoon	  
kuuluvat	  arvot	  ja	  asenteet	  asioihin.	  Tämä	  sisäistetty	  kasvatusympäristö	  ohjaa	  ihmistä	  koko	  
elämän,	  ellei	  ihminen	  havahdu	  ja	  tee	  asioille	  jotakin.

Autenttisuus

Itseohjautuminen	  syntyy	  havahtumisesta	  itselle,	  omalle	  autenttisuudelle	  ja	  sille,	  että	  itsessä	  
on	  omiakin	  arvoja,	  jotka	  voivat	  ohjata	  omaa	  elämää.	  Tämä	  autenttinen	  itse	  erottuu	  siitä	  
itsestä,	  jonka	  kasvatusympäristö	  on	  luonut.	  Herääminen	  tapahtuu	  tavallisesti	  siten,	  että	  
ihminen	  havahtuu	  omassa	  ajattelussaan	  tai	  toiminnassaan	  sellaiselle,	  minkä	  kokee	  itselleen	  
vieraaksi:	  ”Tämä	  en	  ole	  minä.”

Itsensä	  ohjaaminen	  alkaa	  käytännössä	  siitä,	  että	  ihminen	  on	  tuon	  havahtumisen	  jälkeen	  
antanut	  itselleen	  aikaa	  tutkailla	  ja	  tunnustella	  sisintään.	  Hän	  on	  alkanut	  nähdä,	  miten	  moni	  
asia	  hänen	  elämässään	  ja	  toiminnassaan	  tulee	  hänen	  ulkopuoleltaan,	  kuin	  itseen	  istutettuna.	  
Hänen	  toimintansa	  motiivit	  näyttäytyvät	  hänelle	  uudessa	  valossa	  epämääräisinä	  ja	  jopa	  
kyseenalaisina.	  Tästä	  seuraa	  monien	  asioiden	  uudelleen	  arviointi.	  

Tällaisia	  asioita	  saattavat	  olla	  halu	  miellyttää	  tai	  
pakonomainen	  tarve	  olla	  oikeassa,	  syyttää	  ja	  
syyllistää	  muita	  kaikesta	  tai	  nähdä	  asiat	  useimmiten	  
negatiivisessa	  valossa.	  ”Olenko	  minä	  oikeasti	  
tällainen?”	  ihminen	  kysyy	  itseltään.	  Hyvässä	  
tapauksessa	  ihmisestä	  tulee	  dekkari	  tai	  arkeologi,	  
joka	  alkaa	  näistä	  johtolangoista	  etsiä	  tietään	  
asenteiden	  ja	  mielikuvien	  syntysijoille.

Itseä	  voi	  ohjata

Itsensä	  ohjaaminen	  ei	  tavallisesti	  synny	  luonnostaan	  vaan	  ihmisen	  on	  oikeasti,	  
systemaattisesti	  tahdottava	  sitä.

Siksi,	  että	  
• tottumusten	  takana	  olevat	  arvot	  istuvat	  sitkeässä.	  
• ympäristö	  asettuu	  vastustamaan	  muutosta:	  ihminen	  näyttäytyykin	  yhtäkkiä	  

toisenlaisena,	  mikä	  herättää	  usein	  ärtymystä	  (”et	  olekaan	  sellainen,	  jollaisena	  sinua	  
pidän”)	  ja	  havahduttaa	  ikävästi	  kysymään	  oman	  arvoperustan	  perään.	  

• yhteyden	  luominen	  omaan	  autenttiseen	  itseen	  ja	  kaikkeen	  siihen,	  mitä	  se	  sisältää	  ja	  
edustaa,	  edellyttää	  sinnikkyyttä.	  
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Usein	  itsensä	  ohjaamisen	  esteenä	  
on	  tottumus	  ulkoa	  ohjattavuuteen,	  
joka	  opitaan	  kasvatuksessa	  ja	  
sisäistetään	  viimeistään	  koulussa.	  	  

Tällaisia	  asioita	  saattavat	  olla	  halu	  
miellyttää	  tai	  pakonomainen	  tarve	  
olla	  oikeassa,	  syyttää	  ja	  syyllistää	  
muita	  kaikesta	  tai	  nähdä	  asiat	  
useimmiten	  negatiivisessa	  valossa.	  



Ja	  sitten	  on	  tekojen	  aika.

Teot	  edellyttävät	  tahtoa	  ja	  rohkeutta	  –	  ja	  voimaa	  asettua	  itsensä	  varaan.	  Tämä	  voima	  kasvaa	  
vain	  siten,	  että	  suostuu	  asettumaan	  itsensä	  varaan	  tietoisesti,	  säännöllisesti	  ja	  
määrätietoisesti.	  Ja	  samalla	  antaa	  anteeksi	  pelkonsa,	  heikkoutensa	  taipua	  maailman	  
odotuksiin	  ja	  omiin	  sisäistettyihin	  odotuksiin	  ja	  virheensä	  –	  ja	  yrittää	  uudestaan.	  

Itsensä	  ohjaaminen	  on	  luova	  prosessi

Ulkoapäin	  ohjattavuus	  on	  paljolti	  saman	  
toistoa	  ja	  ennalta	  arvattavaa	  –	  siksi	  monet	  
rakastavat	  sitä.	  Itsensä	  ohjaamisessa	  on	  
riskinsä	  ja	  virheen	  mahdollisuutensa.	  

Virheiden	  tekemisestä	  oppii	  enemmän	  kuin	  onnistumisista.	  Kannustaminen	  kokeiluihin	  ja	  
toisella	  tavalla	  tekemiseen	  kuuluu	  siihen	  ilmapiiriin,	  joka	  puolestaan	  kannustaa	  itsensä	  
ohjaamiseen.	  Luottamus	  kasvaa	  vain	  luottamalla,	  ja	  luottamuksen	  ilmapiirissä	  ihminen	  saa	  
tilaisuuden	  löytää	  itsensä	  ja	  todellisen	  potentiaalinsa.

	   	   Itseohjautuvuus	  ei	  vähennä	  johtamista.	  Silloin	  nimenomaan	  	  tarvitaan	  
	   	   vahvoja	  johtajia	  tukemaan	  työntekijöitä	  	  saavuttamaan	  täysi	  
	   	   potentiaalinsa.
	   	   	   	   	   Ari	  Rämö

Esimies	  johtaa	  prosessia	  omalla	  esimerkillään.	  Ellei	  ole	  tutustunut	  itseensä,	  saanut	  aitoa	  
kokemusta	  autenttisesta	  itsestä	  eikä	  ensimmäisiä,	  hapuilevia	  kokemuksia	  itsensä	  
ohjaamisesta	  –	  miten	  voi	  synnyttää	  itseohjautuvuuden	  ilmapiiriä?	  Itseään	  oppii	  ohjaamaan	  
vain	  itseään	  ohjaamalla,	  ja	  oppimalla	  siitä	  saaduista	  kokemuksista.	  http://www.cxo-‐neuvo.hi/
blogi/2012/10/01/34

Mutta	  riittääkö	  pelkkä	  esimerkki?	  Itseohjautumista	  tukevan	  ilmapiirin	  luomiseen	  liittyvät	  
myönteisyys	  ja	  hyväksyvyys	  sekä	  kannustavuus	  ja	  rohkaisevuus.	  Esimiehen	  esimerkki	  on	  
tärkeä,	  toisaalta	  ihmiset	  tarvitsevat	  myös	  tukea	  ja	  rohkaisua	  itseohjautumisen	  
harjoittelemiseen.	  Tämän	  suhteen	  esimiehen	  roolin	  voi	  monissa	  tilanteissa	  todeta	  olevan	  
ratkaiseva.

Yhdessä	  harjoitteleminen	  on	  helpompaa.

Susanna:	  Tämä	  autenttisuus	  ei	  oikein	  auennut	  meikäläiselle.	  Mitä	  sillä	  tarkoitat?	  
Minulle	  tulee	  siitä	  mieleen,	  että	  ihminen	  on	  jotenkin	  syntynyt	  tietynlaiseksi.	  Ja	  itse	  
ajattelen	  enemmän,	  että	  minussa	  on	  enemmän	  tai	  vähemmän	  pysyviä	  
ominaisuuksia.	  Elämä	  muovaa	  minua,	  mutta	  minä	  voin	  myös	  muovata	  itseäni	  –	  
etenkin	  tekojen	  tasolla.	  

Mikko:	  Autenttisuus	  on	  aito	  ja	  alkuperäinen	  itse,	  jonka	  voi	  erottaa	  
kasvatusympäristön	  tuottamasta	  ’kasvatetusta	  minästä’.	  Elämän	  myötä	  ihminen	  
alkaa	  tavallisesti	  entistä	  selvemmin	  erottaa	  nämä	  kaksi	  toisistaan,	  joista	  edellisestä	  
tunnistaa	  itsensä	  ja	  jälkimmäisessä	  itselle	  vieraan.	  Itsensä	  ylittäessään	  ihminen	  
kohtaa	  autenttisen	  itsensä.	  
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Virheiden	  tekemisestä	  oppii	  
enemmän	  kuin	  onnistumisista.
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Yhdessä	  rakentaminen	  luo	  iloa	  ja	  onnistumisen	  kokemuksia

Olen	  ollut	  esimiehenä	  kutakuinkin	  9	  vuotta.	  Minulla	  on	  hieman	  poikkeava	  työympäristö,	  
koska	  kohtaamisien	  ja	  pysähtymisien	  hetkiä	  esimiehen	  ja	  alaisen	  välillä	  on	  suhteellisen	  vähän.	  
Minulla	  on	  noin	  350	  suoraa	  alaista	  ja	  aina	  kun	  he	  ovat	  töissä,	  he	  ovat	  poissa,	  ympäri	  
maapalloa	  24/7.

Kommunikaatio,	  sen	  toimivuus	  ja	  toimimattomuus,	  on	  minulle	  esimiehenä	  onnistumisen	  
avain.	  Suuntaan	  tai	  toiseen.	  Sen	  kautta	  syntyy	  tai	  on	  syntymättä	  luottamus.	  Turvallisuus	  antaa	  
luovuudelle	  tilaa	  käyttää	  kaikkia	  omia	  kykyjään	  kehittyäkseen.	  

Hyviä	  kokemuksia	  syntyy	  varsinkin	  silloin,	  kun	  tekemisessä	  ja	  vuorovaikutuksessa	  on	  
jokaisella	  sellainen	  tunne,	  että	  saa	  toimia	  persoonana	  ja	  saa	  tukea	  tarvittaessa.	  Sitä	  saan	  
osakseni	  ja	  antaakseni.	  Suuria	  asioita	  toimivuuden	  kannalta.	  

Oman	  vastuun	  ottaminen	  on	  vielä	  eri	  asia.	  Miten	  tulkitsee	  viestejä	  ja	  ihmisiä	  tai	  kun	  yleistää	  
asiat	  niin	  tekemisen	  tai	  tapahtumien	  osalta.	  "Firma	  tekee	  sitä	  ja	  hirma	  ei	  arvosta"	  Kuka	  se	  
hirma	  on?	  Usein,	  kun	  asiat	  konkretisoidaan,	  nämä	  yleistykset	  osoittautuvat	  tyhjiksi.

Se,	  että	  työyhteisö	  ei	  itse	  tartu	  ja	  puutu	  epäkohtiin,	  antaa	  niiden	  vaan	  elää,	  ei	  anna	  niistä	  
palautetta,	  on	  mielestäni	  todella	  vastuutonta.	  Rohkeus	  on	  vastuullista.	  Usein	  mietinkin,	  että	  
mikä	  on	  oma	  ja	  muiden	  tavoite	  tavassa	  ja	  tyylissä	  kommunikoida.	  Onko	  se	  rakentaa	  sitä	  
yhdessä	  vai	  rikkoa	  ja	  sylkeä	  omaa	  pahaa	  oloa	  toisen	  päälle?	  Eräs	  suurimmista	  ei-‐toimivuuden	  
syistä	  työympäristössäni	  on,	  että	  vastuuta	  omasta	  roolista	  ja	  työstä	  ei	  oteta.	  

Ilon	  ja	  onnistumisen	  kokemuksia	  syntyy	  yhä	  enemmän	  kohtaamisien,	  kuuntelemisen	  ja	  
yhdessä	  rakentamisen	  myötä,	  joka	  päivä.	  Haluan	  korostaa,	  että	  työympäristöni	  on	  erittäin	  
poikkeava.	  Työkulttuuri,	  pitkien	  työsuhteiden	  kautta,	  on	  melkoisen	  juurtunutta	  vanhoihin	  
toimintatapoihin	  ja	  muutosvastarinta	  on	  suurta.	  Työympäristö	  muuttuu	  vauhdilla	  ja	  asenteet,	  
vanhasta	  kiinnipitämiseen	  ovat	  syvällä.

Hannu	  Martonen,	  Finnair
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Miten voi motivoida?

Sanotaan,	  että	  asiantuntijoiden	  johtaminen	  merkitsee	  sitä,	  että	  heidät	  motivoi	  parhaaseen	  
mahdolliseen	  suoritukseen	  ja	  antaa	  edellytykset	  tehdä	  töitä	  hyvin.	  Mutta	  mitä	  se	  motivointi	  
sitten	  oikein	  tarkoittaa?	  

Kehityskeskustelu	  =	  motivaatiopäivitys

Motivointi	  on	  vaikeaa	  siksi,	  että	  eri	  ihmisille	  
sisäinen	  innostus	  työn	  tekemiseen	  tulee	  eri	  
asioista.	  Toki	  palkka	  kiinnostaa	  useimpia	  
ihmisiä,	  mutta	  kaikkien	  tutkimusten	  mukaan	  
palkankorotuksen	  motivaatiovaikutus	  kestää	  
varsin	  lyhyen	  ajan.	  Jotain	  täytyy	  keksiä	  sen	  
jälkeenkin,	  sillä	  palkkaa	  ei	  voi	  useimmiten	  nostaa	  loputtomiin	  kolme	  kuukauden	  välein.

Monet	  esimiehet	  kysyvät	  työhönottohaastatteluissa,	  mikä	  ihmisiä	  ajaa	  eteenpäin.	  Nämä	  
vastaukset	  kannattaisi	  kirjata	  ylös.	  Ja	  vähintäänkin	  vuosittain,	  esimerkiksi	  

kehityskeskustelujen	  yhteydessä	  voi	  sitten	  kysyä	  
asian	  uudestaan	  ja	  samalla	  kysyä,	  onko	  esimies	  
onnistunut	  vastaamaan	  näihin	  motivaatiotekijöihin.	  
Ja	  päivittämään	  niitä:	  ovatko	  ne	  vielä	  samat?

Mikään	  ei	  ole	  sen	  turhauttavampaa,	  kuin	  se,	  että	  joku	  
kysyy	  sinun	  mielipidettäsi,	  muttei	  sitten	  anna	  sille	  
painoarvoa	  lainkaan.	  

Motivaatio	  syntyy	  pienistä	  asioista

Joitakin	  ihmisiä	  motivoi	  se,	  että	  he	  voivat	  tehdä	  klo	  8-‐4-‐työtä	  vaikka	  sitten	  hitusen	  
pienemmällä	  palkalla.	  Osa	  taas	  venyy	  mielellään,	  jos	  siitä	  on	  tiedossa	  porkkana.

Motivoinnin	  täytyy	  olla	  mahdollisimman	  avointa	  ja	  läpinäkyvää,	  sillä	  muuten	  se	  saattaa	  
kääntyä	  epämotivoivaksi.	  Motivoinnin	  täytyy	  olla	  myös	  johdonmukaista.

Esimiehiltä	  vaaditaan	  siis	  hyvän	  muistin	  lisäksi	  johdonmukaisuutta	  sekä	  kykyä	  palkita	  
yksilöitä	  yksilöllisesti,	  mutta	  siten	  että	  yhteisö	  pitää	  palkitsemista	  reiluna.	  

Koska	  tässä	  reiluudessa	  mennään	  usein	  metsään,	  saattaisi	  olla	  hyvä,	  että	  työyhteisössä	  kerran	  
vuodessa	  pyydettäisiin	  palautetta	  motivointiin	  liittyvistä	  asioista.	  

Joillekin	  esimiehille	  saattaa	  olla	  yllätys,	  että	  motivaatio	  on	  kiinni	  niinkin	  pienestä	  asiasta	  kuin	  
myönteisestä	  palautteesta.	  Myös	  pienet	  eleet,	  kuten	  kuohuviinipullo	  onnistuneen	  kaupan	  
jälkeen	  ovat	  ihmisille	  hintaansa	  tärkeämpiä.	  Usein	  unohdetaan	  myös	  se,	  että	  uusien	  
työtehtävien	  saaminen	  ei	  ole	  rangaistus	  vaan	  palkinto.	  

Kun	  motivointi	  menee	  pieleen

Muutamia	  esimerkkejä	  epämotivoivista	  hetkistä:
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Motivointi	  on	  vaikeaa	  siksi,	  että	  eri	  
ihmisille	  sisäinen	  innostus	  työn	  
tekemiseen	  tulee	  eri	  asioista.

Mikään	  ei	  ole	  sen	  turhauttavampaa,	  
kuin	  se,	  että	  joku	  kysyy	  sinun	  
mielipidettäsi,	  muttei	  sitten	  anna	  
sille	  painoarvoa	  lainkaan.	  



• Pienen	  hirman	  esimies	  kertoi	  strategiapäivien	  yhteydessä	  miljoonavoitoista,	  mutta	  
illallisella	  vedettiin	  piikki	  kiinni	  ennen	  jälkiruokaa.	  Moukkamaista	  ja	  huonoa	  
tilannetajua.

• Esimies	  kirjoittaa	  kaikki	  tekstit	  uusiksi,	  ikinä	  ei	  ole	  mennyt	  pieninkään	  teksti	  
sellaisenaan	  läpi.	  Pomo	  on	  perfektionisti	  ja	  pitää	  sitä	  hyvänä	  ominaisuutena,	  josta	  on	  
ylpeä.	  Itselle	  tulee	  sellainen	  olo,	  että	  tekisi	  sitten	  kaiken	  itse,	  jos	  vain	  hänen	  tekstinsä	  
kelpaa.

• Olen	  kehityskeskusteluissa	  sanonut	  moneen	  otteeseen,	  että	  haluaisin	  uusia	  haasteita,	  
en	  välttämättä	  ylennystä,	  mutta	  tehdä	  vähän	  sellaisiakin	  juttuja,	  joissa	  voisin	  oppia	  
uutta.	  Esimies	  sanoo	  joka	  kerta,	  että	  totta	  kai,	  mutta	  silti	  mitään	  ei	  tapahdu.	  Hän	  pitää	  
kynsin	  hampain	  kaikki	  nämä	  hommat	  itsellään.

Nämä	  esimerkiksi	  kertovat	  siitä,	  kuinka	  pienistä	  asioista	  motivointi	  koostuu.	  Todennäköisesti	  
nämä	  esimerkkien	  esimiehet	  eivät	  ole	  edes	  ymmärtäneet,	  miltä	  alaisesta	  tuntuu	  noissa	  
tilanteissa	  ja	  miten	  suuria	  vaikutuksia	  tällaisella	  asialla	  saattaa	  olla,	  jos	  tämäntyyppinen	  
käytös	  jatkuu.	  

Mikko:	  Onko	  mielestäsi	  kyse	  vain	  osaamattomuudesta	  ja	  avuttomuudesta	  vai	  
miksi	  motivointi	  ja	  esimerkiksi	  kiitoksen	  sanominen	  ovat	  käytännössä	  niin	  
vaikeita?

Susanna:	  Uskoisin,	  että	  kyse	  on	  enimmäkseen	  tilannetajun	  puutteesta.	  Esimies	  ei	  
osaa	  asettua	  alaisensa	  asemaan	  eikä	  näe	  käyttäytymisensä	  seurauksia.	  Esimies	  
pyrkii	  tekstejä	  viilaillessaan	  vain	  saamaan	  parasta	  mahdollista	  suoritusta	  
aikaiseksi	  –	  mutta	  lopputuloksena	  saattaakin	  olla,	  että	  alaiset	  lakkaavat	  
yrittämästä	  kokonaan,	  sillä	  uusiksi	  menee	  kuitenkin.	  

vTarina	  

Yllättävä	  kiitos	  on	  tehokas

Koulumaailmassa	  aika	  ennen	  koulun	  päättymistä	  on	  usein	  hektistä,	  ja	  keväällä	  viikkoa	  ennen	  
kevätjuhlaa	  rehtori	  ehdotti,	  että	  uudistetaan	  todistuskäytäntö.	  Lähes	  200	  uutta	  todistusta	  
entisten	  lisäksi	  tiesi	  minulle	  pitkää	  päivää.	  Kun	  rupeama	  oli	  ohi,	  suvivirsi	  laulettu,	  kaikki	  
saaneet	  todistuksensa	  ja	  koulu	  hiljentynyt,	  rehtori	  	  tuli	  aamulla	  ja	  sanoi	  että	  haluaa	  kiittää	  
minua	  esimerkillisestä	  joustamisesta.	  Minua	  lämmitti	  jo	  tuo	  ääneen	  lausuttu	  kiitos,	  mutta	  
ikimuistettavan	  siitä	  teki	  käteen	  ojennettu	  samppanjapullo	  ja	  	  rahallinen	  korvaus	  seuraavan	  
kuun	  palkkaan.	  Kiitos	  on	  tehokasta,	  kun	  sen	  saa	  	  yllättäen,	  kun	  se	  on	  henkilökohtaista	  (minun	  
lempijuomani)	  ja	  kun	  se	  on	  vähän	  enemmän	  kuin	  osaisi	  edes	  odottaa.
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Virheitä	  tekemään
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Hei me mokataan taas eli virheiden tekemisen salliva kulttuuri

Viime	  aikoina	  on	  puhuttu	  paljon	  siitä,	  että	  johtajien	  pitäisi	  sallia	  ja	  jopa	  kannustaa	  ihmisiä	  
tekemään	  virheitä.	  Virheiden	  tekeminen	  tietysti	  opettaa.	  Ennen	  kaikkea	  virheiden	  salliminen	  
kertoo	  siitä,	  että	  kulttuuri	  tukee	  asioiden	  tekemistä	  uudella	  tavalla,	  siis	  innovaatioita.	  Vain	  se,	  
että	  virheet	  hyväksytään,	  mahdollistaa	  upean	  lopputuloksen	  yrityksen	  ja	  erehdyksen	  kautta.

Tätä	  innovaatiota	  hamuavaa	  kulttuuria	  tarvitaan	  kilpailukyvyn	  vuoksi.	  

Esimies	  luo	  virheiden	  tekemisen	  sallivaa	  kulttuuria

Esimerkiksi	  tähän	  tapaan:

a	  )	  Tekemällä	  itse	  virheitä	  ja	  kertomalla	  niistä	  avoimesti	  työyhteisössä

b)	  Kannustamalla	  siihen,	  että	  myös	  työntekijät	  kertovat	  virheistään,	  käyvät	  niitä	  läpi	  ja	  sen	  
sijaan,	  että	  virheitä	  tehnyt	  nolattaisiin,	  hänet	  nostetaan	  esiin	  kehityksen	  mahdollistajana

c)	  Esimies	  ei	  poimi	  alaistensa	  töistä	  merkityksettömiä	  virheitä,	  	  vain	  kehityksen	  kannalta	  
olennaiseen	  kiinnitetään	  huomiota

Kympin	  esimiehet

Valitettavasti	  monessa	  työyhteisössä	  esimiehiksi	  pääsevät	  ne	  kiltit	  suorittajat,	  jotka	  ovat	  aina	  
tehneet	  tasaisen	  siistiä,	  varmaa	  ja	  virheetöntä	  jälkeä.	  Ns.	  kympin	  suorittajat.	  Nämä	  
perfektionistit	  haluavat	  myös	  alaistensa	  tekevän	  virheetöntä	  työtä.	  

Pitkällekin	  asiantuntijatyössään	  edenneet	  ihmiset	  kiikuttavat	  kalvoesityksiään	  esimiehensä	  
oikoluettaviksi.	  Wordin	  korjaustoiminnot	  vilisevät	  yliviivausta.

Tällaisella	  pilkunviilaamisella	  ei	  kannusteta	  alaisia	  tekemään	  edes	  pieniä	  virheitä.	  Kun	  
asiantuntija	  itse	  huomaa	  Powerpoint-‐esityksensä	  otsikossa	  lyöntivirheen	  
seminaaripuheenvuoroa	  pitäessään,	  hän	  luultavasti	  osaa	  seuraavalla	  kerralla	  oikolukea	  
otsikon	  paremmin.	  Tai	  sitten	  hän	  viis	  veisaa	  lyöntivirheestä	  ja	  keskittyy	  itse	  asiaan	  ja	  
esittämiseen	  eikä	  PP-‐esitykseen.	  

Esimiehen	  tarve	  korjailla	  alaisten	  
pikkuvirheitä	  on	  myös	  epämotivoivaa.	  
Jokaisen	  pomon	  tulisikin	  aina,	  joka	  ikistä	  
korjausta	  tehdessään	  kysyä	  itseltään:	  onko	  
siitä,	  että	  korjaan	  tämän	  virkkeen,	  enemmän	  
haittaa	  kuin	  hyötyä?	  

Esimiehen	  täydellisyydentavoittelusta	  seuraa	  myös	  monia	  muita	  huonoja	  asioita:	  se	  johtaa	  
siihen,	  että	  hän	  luottaa	  vain	  omaan	  suoritukseensa	  (kukaan	  muu	  ei	  tee	  yhtä	  täydellistä).	  
Jolloin	  hän	  kuormittuu	  (lue	  kappale	  työssä	  jaksamisesta).	  

Mikko:	  Tämä	  on	  yksi	  todella	  tärkeä	  osa-‐alue	  työssä	  jaksamiseen	  ja	  työssä	  
luomiseen.	  Minun	  on	  tunnustettava,	  että	  tällaisten	  kilttien	  suorittajien	  kohdalla	  
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Jokaisen	  pomon	  tulisikin	  aina,	  joka	  
ikistä	  korjausta	  tehdessään	  kysyä	  
itseltään:	  onko	  siitä,	  että	  korjaan	  
tämän	  virkkeen,	  enemmän	  haittaa	  
kuin	  hyötyä?	  



herää	  usein	  halu	  tarttua	  heitä	  hartioista	  ja	  ravistella	  ja	  sanoa:	  ”Herää!	  Sinulla	  on	  
paljon	  enemmän	  annettavaa!	  Voisit	  alkaa	  uskaltaa	  jo	  tänään.”	  

Kuulin	  kerran	  erään	  esimiehen	  puhuvan	  siitä,	  ettei	  hän	  palkkaa	  tällaisia	  5/5-‐
suorittajia	  tiimiinsä	  ollenkaan,	  koska	  heistä	  ei	  ole	  luovaan	  ajatteluun,	  eikä	  sitä	  
myötä	  ennakkoluulottomiin	  ratkaisuihin	  tarvittaessa.	  Aika	  kovaa	  puhetta,	  mutta	  
toisaalta	  ymmärrän	  täysin.	  Tässä	  tulee	  toisesta	  näkökulmasta	  esiin	  se,	  mihin	  
viittasit	  aiemmin:	  kelpoisuus	  ei	  takaa	  pätevyyttä.	  

Susanna:	  Kiltteydessä	  ei	  minusta	  sinänsä	  ole	  mitään	  pahaa	  –	  röyhkeitä	  
omaneduntavoittelijoita	  on	  ihan	  tarpeeksi	  muutenkin.	  Mutta	  
täydellisyydentavoittelu	  ei	  aina	  kannata.	  En	  tarkoita,	  että	  kannustaisin	  
keskivertoon.	  Ideoiden	  pitää	  olla	  loistavia,	  ajatusten	  timantteja	  ja	  toteutuksenkin	  
kiitettävää.	  

vTarina
Ilmapiiri	  =	  johtaminen

Huono	  työilmapiiri	  on	  samaa	  asiaa	  kuin	  huono	  johtaminen,	  saman	  nopan	  eri	  puolia,	  kuten	  
kiusaaminen	  ja	  syrjiminen.

Julkisen	  sektorin	  organisaatiokehitys	  on	  jäänyt	  viime	  vuosikymmenet	  paitsioon.	  Se	  näkyy	  
huonona	  työmotivaationa	  ja	  työssä	  viihtyminen	  on	  kuntasektorilla	  ylipäätään	  huonommalla	  
tasolla	  kuin	  yksityisellä	  sektorilla.	  Organisaatiokehitys	  on	  tuottavuuden	  ja	  hyvinvoinnin	  
kehittämistä,	  ja	  hyvän	  johtajuuden	  kehittämistä.	  Pelisäännöt	  tuottavaan	  työhön	  ovat	  hukassa,	  
kun	  asiakas	  jota	  varten	  organisaatio	  on	  olemassa,	  unohtuu	  ja	  työstä	  itsestään	  tulee	  
olemassaolon	  tarkoitus.

Olen	  paljon	  törmännyt	  huonoon	  johtamiseen	  jo	  edellisissä	  työsuhteissa,	  joissa	  yleensä	  vika	  oli	  
avoimuuden	  puutteessa	  ja	  viestinnässä.	  Organisaatiosta	  puuttui	  keskusteleminen,	  
syyllistyttiin	  jopa	  valehteluun,	  kun	  tavoitteet	  eivät	  olleetkaan	  samat	  kaikille.	  Kyllä	  jossain	  
vaiheessa	  karahtaa	  kovastikin	  karille,	  kun	  yrityksen	  ulkoiset	  ja	  sisäiset	  arvot	  ovat	  erilaiset.	  Tai	  
väärin	  asetetut	  insentiivit	  alkavat	  ohjailla	  tekemistä	  ihmisten	  ohi.

Johtaminen	  on	  strategisen	  osaamisen	  ja	  ihmisten	  johtamista.	  Uusi	  johtajuus	  on	  ihmiskeskeistä	  
tuottavuuden	  ja	  hyvinvoinnin	  johtamista.

Juho	  Kauppi
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Esimies ja virheistä oppiminen

Virheiden	  sallimisessa	  on	  kyse	  ilmapiiristä,	  tunnelmasta,	  jonka	  esimies	  luo	  itsensä	  kautta	  ja	  
kuten	  moneen	  kertaan	  todettua,	  omalla	  esimerkillään.	  Joukkoja	  johdetaan	  parhaiten	  edestä,	  
kuten	  suomalaiset	  upseerit	  talvi-‐	  ja	  jatkosodassa.	  

Miksi	  se	  on	  vaikeaa?

Jostakin	  syystä	  ihminen	  on	  rakentunut	  siten,	  että	  hän	  on	  mieluummin	  oikeassa	  kuin	  väärässä,	  
onnistuu	  mieluummin	  kuin	  epäonnistuu.	  Luonnollisesti.	  Ongelmaksi	  tämä	  muodostuu	  vasta,	  

kun	  ihminen	  alkaa	  pitää	  tätä	  ainoana	  
ohjenuoranaan	  eikä	  salli	  itselleen	  väärässä	  olemista	  
eikä	  epäonnistumista.	  

Väärässä	  oleminen	  ja	  epäonnistuminen	  kuuluvat	  
yhtä	  luonnollisina	  osina	  elämään	  kuin	  edellä	  
kuvattu	  asennekin.	  Pulman	  tekee	  ihmisen	  ego,	  
jonka	  ylpeyttä	  epäonnistuminen	  loukkaa.	  Ja	  tämän	  

egon	  koulimisesta	  on	  pitkälti	  kyse,	  kun	  halutaan	  luoda	  uutta	  kulttuuria.

Mitä	  on	  tehtävissä?

Ihminen	  voi	  antaa	  itselleen	  mahdollisuuden	  harjoitella	  tätäkin	  asiaa	  eli	  antaa	  egolleen	  
’siedätyshoitoa’.	  Tämä	  tarkoittaa	  sitä,	  että	  hän	  omaa	  turvallisuuden	  tunnettaan	  kunnioittaen	  
purkaa	  vähitellen	  niitä	  suojamekanismeja	  ja	  selviytymisstrategioita,	  joita	  on	  elämänsä	  
kuluessa	  egonsa	  suojaksi	  rakentanut.	  Ne	  ovat	  kerran	  olleet	  tarpeen	  siinä	  kasvuympäristössä,	  
usein	  kotona	  ja	  koulussa,	  jossa	  virheitä	  ja	  epäonnistumisia	  ei	  ole	  hyväksytty	  tai	  niitä	  on	  
käytetty	  lyömäaseena.	  

Mutta	  ne	  eivät	  ole	  sitä	  enää.	  Se,	  mikä	  kerran	  oli	  elintärkeää,	  on	  nyt	  este,	  taakka	  ja	  vie	  
mahdollisuuksia	  hyvään	  elämään	  ja	  uuden	  luomiseen.

Käytännössä	  harjoitteleminen	  voi	  olla	  virheidensä	  tunnustamista,	  itselleen	  nauramista	  ja	  
rennomman	  elämänasenteen	  omaksumista.	  Ja	  tietysti	  ennen	  kaikkea	  sen	  asenteen	  
omaksumista,	  että	  jokaiseen	  erehtymiseen	  ja	  virheeseen	  kätkeytyy	  opetus,	  joka	  kenties	  on	  
virheen	  tekemisen	  syy.	  

Epäonnistumisen	  opetus

Epäonnistuminen	  opettaa	  enemmän	  kuin	  onnistuminen.	  Usein	  tämä	  johtuu	  siitä,	  että	  ihminen	  
herää	  katsomaan	  ja	  näkemään	  asian	  oikealla	  tavalla	  ja	  ymmärtämään	  sen	  todella	  vasta	  
havahduttuaan	  sille	  epäonnistumisen	  kautta.

	   Ymmärrämme	  asian	  todella	  vasta,	  kun	  olemme	  kerran	  ajatelleet	  sen	  väärin.

Epäonnistuminen	  näyttää	  sen,	  mitä	  asiasta	  voi	  vielä	  oppia	  ja	  mitä	  asian	  suhteen	  vielä	  olisi	  
harjoiteltavaa.	  Jokainen	  epäonnistuminen	  voi	  siis	  olla	  onnistunut	  oppimistapahtuma.	  Mitä	  
enemmän	  uutta	  luodaan,	  sitä	  todennäköisempää	  epäonnistuminen	  on.	  Kyse	  on	  viime	  kädessä	  
oppimistahdosta.	  Aina	  voi	  kysyä	  itseltään:	  tahdonko	  oikeasti	  oppia?
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Miksi	  oppiminen	  on	  niin	  tärkeää?

Jos	  ihminen	  pysyttelee	  turvallisella	  osaamis-‐	  ja	  tietämisalueellaan	  ja	  uskoo	  sinisilmäisesti	  
omaan	  oikeassa	  olemiseensa,	  mitään	  todella	  uutta	  ei	  synny	  maailmaan.	  Tällainen	  ihminen	  
kulkee	  elämänsä	  ei-‐luovassa	  tilassa	  ja	  kokee	  syvimmältään	  sekä	  olonsa	  että	  elämänsä	  
epätyydyttävänä	  ja	  turhauttavana.	  Tuttua?	  Tästä	  sitten	  seuraa	  usein	  ikävällä	  tavalla	  se,	  että	  
tällaiset	  ihmiset	  toimivat	  tehokkaasti	  toistenkin	  ihmisten	  ja	  asioiden	  kehityksen	  jarruina.	  
Jokaiselta	  työpaikalta	  tavallisesti	  löytyy	  tällainen	  ”Suuri	  Jarrumies”.

Jos	  ja	  kun	  yritys	  joutuu	  kilpailuilla	  markkinoilla	  
kehittämään	  jatkuvasti	  toimintaansa	  ja	  luomaan	  
uusia,	  parempia	  ja	  asiakkaiden	  tarpeita	  vastaavia	  
innovaatiota,	  mukavuusalueelta	  on	  päästävä	  

ihanuusalueelle.	  Sinne	  pääsee	  aina,	  kun	  ylittää	  itsensä.	  Ihanuusalueella	  paras	  ja	  luovin	  osa	  
ihmisestä	  pääsee	  esiin,	  luomaan	  ja	  antamaan	  parastaan,	  toteuttamaan	  itseään	  ja	  toteutumaan.	  
Alueelle,	  jossa	  ihminen	  kokee	  elävänsä	  täysillä	  ja	  antavansa	  itsensä	  täysin.	  http://peilaus.hi/
ihanuusalue/

Mitä	  se	  vaatii?

Tämän	  esiin	  saaminen	  edellyttää	  sellaista	  luottamuksen	  ja	  turvallisuuden	  ilmapiiriä,	  jossa	  
ihmiset	  voivat	  kevyesti	  astua	  uuteen	  ja	  tuntemattomaan	  ja	  tietävät,	  että	  heidän	  parhaansa	  
otetaan	  vastaan,	  siitä	  ollaan	  kiinnostuneita	  ja	  siitä	  ollaan	  valmiita	  ottamaan	  kaikki	  irti.	  Eikä	  
tämä	  tarkoita	  sitä,	  että	  kaikki	  ideat	  ovat	  hyviä	  eivätkä	  varsinkaan	  käyttökelpoisia.	  Mutta	  
monesta	  niistä	  –	  niiden	  ainutkertaisen	  näkökulman	  takia	  –	  saattaa	  tulla	  käyttökelpoisia,	  kun	  
toiset	  näkevät	  niissä	  sellaista,	  mitä	  niiden	  esittäjä	  ei	  näe.

Aidosti	  yhdessä	  voi	  tehdä	  töitä	  vain,	  jos	  erillisyyden	  muureista	  tehdään	  kynnyksiä,	  joita	  voi	  
ylittää	  kevyesti.	  Ja	  mikä	  olisi	  vielä	  parempaa:	  muurien	  tilalle	  rakennetaan	  siltoja,	  joita	  pitkin	  
jokainen	  voi	  kulkea	  parastaan	  antaen	  ja	  toiset	  voivat	  tulla	  vastaan.

Virheiden	  tekeminen,	  niiden	  hyväksyminen	  ja	  ymmärtäminen,	  niiden	  hyödyntäminen	  ja	  niistä	  
oppiminen	  ovat	  tie	  parempaan	  yritys-‐	  ja	  innovaatiokulttuuriin.	  Missä	  tahansa.

Mitä	  siis	  voikaan	  tehdä?
ü Anna	  egollesi	  jokapäiväinen	  siedätyshoito.
ü Ymmärrä	  ja	  koe,	  että	  epäonnistuminen	  opettaa	  enemmän	  kuin	  onnistuminen.
ü Tutustu	  omaan	  ihanuusalueeseesi.

Susanna:	  Ihanuusalue	  –	  ihan	  loistava	  termi.	  Otan	  heti	  käyttöön!

Mikko:	  Kiitos.	  Termi	  syntyi	  kyllästymisestä	  puhki	  jauhettuun	  
’epämukavuusalueeseen’,	  jota	  on	  alettu	  käyttää	  kaikesta,	  mikä	  vaatii	  vähänkin	  
vaivaa.	  Itsensä	  ylittäminen	  ei	  vie	  epämukavuuteen,	  vaan	  äärimmäiseen	  
mukavuuteen	  ja	  mielihyvään.	  Sinne,	  minne	  oikeastaan	  kaipaa	  eli	  aidomman	  itsensä	  
kohtaamiseen.
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Mukavuusalueelta	  on	  päästävä	  
ihanuusalueelle.
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vTarina
Esimies	  nauttii	  muutoksesta

Parhaita	  kokemuksia	  esimiehenä	  minulle	  henkilökohtaisesti	  on	  kun	  näen,	  että	  olen	  saanut	  
alaiseni	  saavuttamaan	  jotakin	  siten	  että	  hän	  ei	  todennäköisesti	  edes	  itse	  huomaa	  että	  minä	  
olen	  saanut	  tuon	  muutoksen	  aikaiseksi	  tai	  laittanut	  sen	  alulle.	  Minusta	  on	  tärkeää	  saada	  
ihminen	  itse	  oivaltamaan	  asiat,	  silloin	  hän	  saa	  niistä	  lisää	  voimaa,	  motivaatiota	  sekä	  
uskallusta	  viedä	  asioita	  tehokkaasti	  eteenpäin.

Vesa	  Ilama,	  Tieto
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Itsestä oppiminen

Itseen	  kannattaa	  tutustua,	  vaikka	  se	  ei	  välttämättä	  aina	  ole	  helppoa	  ja	  mukavaa.	  

Suhde	  todelliseen	  itseen

On	  yllättävää,	  miten	  moni	  ihminen	  ei	  pidä	  itsestään.	  Kasvatusympäristö	  on	  usein	  kiinnittänyt	  
huomionsa	  virheisiin	  ja	  epäonnistumisiin	  nuivalla	  tavalla	  ja/tai	  ehdollistanut	  rakkauden	  
antamalla	  ymmärtää,	  että	  olisit	  hyvä	  ja	  hyväksyttävä,	  jos	  olisit	  toisenlainen.	  Tämän	  
sisäistettyään	  ihminen	  jää	  usein	  loppuelämäkseen	  oman	  alitajuntansa	  käskytettäväksi:	  ”kyllä	  
sinä	  olet	  hyvä	  kunhan	  ensin…”	  ”olisit	  ihan	  hyvä	  mutta	  kun…”.	  Ihmisen	  tie	  on	  tavallisesti	  
kulkea	  tämän	  ’kerroksen’	  läpi	  eli	  kohdata	  ensin	  tämä	  koko	  ankeus,	  ennen	  kuin	  hän	  pääsee	  
eteenpäin.	  

Kohtaaminen	  palkitsee,	  sillä	  seuraavassa	  ’kerroksessa’	  on	  ihmisen	  varsinainen	  aarreaitta,	  
jossa	  on	  ihmisen	  paras:	  koko	  potentiaali,	  kaikki	  mahdollisuudet.	  Tämä	  on	  se	  paikka,	  josta	  
ihmisellä	  on	  mahdollisuus	  ammentaa	  voimansa.	  Tämä	  on	  se,	  mihin	  intuitio	  ulottuu	  ja	  josta	  se	  
noutaa	  omaa	  tietoisuutta	  laajemman	  ja	  syvemmän	  viisauden.	  Eli	  se,	  jonne	  ihminen	  kurottaa	  
sisäisellä	  työllään	  ja	  jonka	  kohtaaminen	  aina	  uudestaan	  tekee	  ihmisestä	  inhimillisemmän	  ja	  
enemmän	  ihmisen	  niin	  hänelle	  itselleen	  kuin	  toisille	  ihmisille.	  

Voi	  sanoa,	  että	  harva	  asia	  on	  tärkeämpää	  esimiehelle	  kuin	  tämän	  olemuksensa	  osan	  kanssa	  
työskentely.	  	  Halutessaan	  voi	  ymmärtää,	  millaisia	  mahdollisuuksia	  koko	  työkulttuurin	  
muuttamiseen	  ja	  muuntamiseen	  tähän	  sisältyy.	  Tässä	  on	  eräs	  avain	  paradigman	  muutokseen.

Tee	  töitä	  ja	  mietiskele

Eräs	  olennainen	  työskentelyn	  muoto	  on	  tietoinen	  vuorovaikutus	  ulkoisen	  työn	  ja	  sisäisen	  
työn	  välillä.	  Mitä	  tahansa	  työtä	  tekevä	  on	  aika	  ajoin	  
kahdenlaisen	  haasteen	  edessä:	  työ	  rutinoituu	  (liian	  
vähän)	  tai	  haasteet	  ovat	  ylivoimaisia	  (liian	  paljon),	  
mistä	  seuraa	  joko	  bore-‐out	  tai	  burn-‐out.	  

Yksinkertainen	  ja	  käytännöllinen	  keino	  ratkaista	  
tämä	  haaste	  on	  mietiskellä	  eli	  syventyä	  mieltä	  
askarruttaviin	  käytännön	  asioihin.	  Muutama	  
minuutti	  sisäistä	  dialogia	  oman	  sen	  hetkisen	  tilan	  

ja	  tilanteen	  äärellä	  saattaa	  muuttaa	  mielentilan	  tai	  mielenmaiseman	  pitkäksi	  aikaa.	  Viisi	  
minuuttia	  jonkin	  haasteen	  ymmärtämiseksi	  ja	  syventämiseksi	  muuttaa	  suhteen	  siihen	  ja	  avaa	  
siihen	  ulottuvuuksia,	  joita	  ei	  osannut	  aavistaakaan.	  Puhumattakaan	  tavasta,	  jolla	  voi	  
hyödyntää	  ihmisen	  luontaista	  sisäistä	  vaihtelua	  mielen	  keskittämisen	  ja	  mielen	  harhailun	  
välillä	  eli	  antaa	  tietoisuutensa	  ’hengittää’.	  Kokea	  kuin	  tämän	  vaihtelun	  vuoksi	  ja	  luode.

	   	   Poisoppiminen	  yhtä	  tärkeää	  kuin	  uuden	  oppiminen.

Tämä	  on	  varsinaista,	  konkreettista	  sisäistä	  työtä,	  joka	  saa	  kohtaamaan	  itsen	  ja	  kohtaamaan	  
suoraan	  ja	  syvältä	  myös	  sen	  itse	  asian	  ja	  olosuhteen,	  jonka	  kanssa	  on	  päivittäin	  tekemisissä.	  
Tämä	  tarkoittaa	  käytännössä	  toisenlaista	  ’hengitystapahtumaa’	  kuin	  edellä	  kuvattu:	  
konkreettinen	  työ	  nostaa	  tietoisuuteen	  uusia	  havaintoja	  ja	  kysymyksiä,	  jotka	  ruokkivat	  
sisäistä	  syventämistä,	  joka	  puolestaan	  näyttää	  konkreettisen	  työn	  uudessa	  valossa	  ja	  
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ulottuvuuksissa.	  Tätä	  voi	  kutsua	  tietoisesti	  luoduksi	  hyväksi	  kehäksi,	  joka	  voimistaa	  itse	  
itseään.

Tällainen	  työskentely	  avaa	  esimiehen	  silmät	  niihin	  rajattomiin	  mahdollisuuksiin,	  joita	  oikean	  
tasapainon	  löytäminen	  sisäisen	  ja	  ulkoisen	  välillä	  parhaimmillaan	  luo.	  Olennaista	  on	  myös	  se,	  
että	  työskentely	  itsen	  kanssa	  integroi	  eri	  osaset	  yhteen.	  Henkisyys	  ei	  ole	  irrallista,	  esimerkiksi	  
joogan	  kaltaista	  harrastetoimintaa,	  jolla	  ei	  usein	  ole	  mitään	  tekemistä	  työn	  todellisuuden	  
kanssa	  vaan	  jotakin,	  joka	  liittää	  ihmisen	  sisäisen	  elämän	  ja	  ulkoisen	  elämän	  yhdeksi	  
kokonaisuudeksi.	  Tällaisesta	  kokonaistavasta	  kokemuksesta	  seuraa	  aitoja	  onnellisuuden	  
tunteita	  ja	  hlow-‐kokemuksia.	  http://blogs.hbr.org/bregman/2012/10/if-‐youre-‐too-‐busy-‐to-‐
meditate.html

Luo	  itsesi

Mikä	  on	  tärkeämpää	  esimiestyössä	  kuin	  luominen?	  Nykyisin	  puhutaan	  enemmän	  kuin	  
koskaan	  olosuhteiden,	  ilmapiirin,	  energian	  luomisesta.	  Olennaisia	  asioita,	  joista	  parhaassa	  
tapauksessa	  syntyy	  paitsi	  hyvinvointia	  myös	  tulosta.	  http://blogs.hbr.org/cs/2012/10/
when_success_is_born_out_of_serendipity.html?
utm_medium=referral&utm_source=pulsenews

Jos	  tähän	  luomistyöhön	  kaipaa	  sen	  toisinaan	  kipeästikin	  tarvitsemaa	  autenttisuutta,	  tuo	  
luomistyö	  on	  aloitettava	  itsestä.	  Itsensä	  luominen	  alkaa	  itseen	  ja	  ennen	  kaikkea	  omiin	  
arvoihin	  tutustumisesta.	  Tämä	  on	  se	  perusta,	  josta	  itseä	  lähdetään	  luomaan	  ja	  kehittämään	  
siihen	  suuntaan,	  jonka	  syvällä	  sisällään	  kokee	  omaksi	  ja	  oikeaksi.	  

Samasta	  lähteestä	  aletaan	  luoda	  omaa	  elämää.	  Oman	  mielen	  hiljaisuudessa	  kehkeytyy	  
vähitellen	  kuva	  siitä	  itsestä	  keskellä	  omaa	  elämää,	  joka	  osoittautuu	  tavoittelemisen	  
arvoiseksi.	  

Toisia	  varten

Tällainen	  työskentely	  ei	  ole	  koskaan	  vain	  itseä	  
varten.	  Vaikka	  muuntaminen	  ja	  muutoksen	  
tekeminen	  alkaa	  suhteessa	  itseen	  –	  koska	  se	  ei	  
todellisuudessa	  voi	  alkaa	  mistään	  muusta	  –	  se	  
tapahtuu	  kuitenkin	  viime	  kädessä	  toisia	  varten.	  

Esimiehelle	  tämän	  oivalluksen	  saaminen	  on	  
ehkä	  kaikkein	  perustavin.	  Hän	  vastaa	  alaistensa	  tarpeisiin.	  Mitä	  enemmän	  hän	  on	  itsestään	  
tehnyt	  sisäisellä	  työskentelyllään,	  sitä	  enemmän	  hän	  on	  alaisilleen	  ja	  sitä	  enemmän	  hän	  voi	  
heidän	  tarpeisiinsa	  vastata.	  

Siksi	  kehotus	  ”Esimies,	  luo	  itsesi!”	  on	  esimiestyön	  ja	  esimiestien	  alfa	  ja	  omega.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Näe	  suurempi	  kuva:	  mikä	  on	  yksilön	  evoluutiosi?
ü Ylitä	  itsesi,	  aloita	  pienistä	  asioista	  kuten	  mielikuvistasi	  ja	  asenteistasi.
ü Luo	  työyhteisössä	  hetkiä,	  jotka	  auttavat	  näkemään	  asiat	  uudessa	  valossa.

Susanna:	  Sanot,	  että	  ihminen	  jää	  koko	  loppuiäkseen	  alitajuntansa	  käskytettäväksi.	  Olen	  
eri	  mieltä:	  vanhempia	  syyllistetään	  aivan	  liikaa	  sellaisistakin	  asioista,	  joihin	  he	  eivät	  ole	  
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syyllisiä	  ja	  vaikka	  olisivatkin,	  niin	  muutos	  on	  ihmisestä	  itsestä	  kiinni.	  Meillä	  kaikilla	  on	  
oman	  lapsuudentraumamme,	  myös	  meillä,	  jotka	  ovat	  saaneet	  hyvän,	  rajoja	  ja	  rakkautta,	  
kannustusta	  ja	  läsnäoloa.	  Ihminen,	  joka	  syyttää	  omaa	  onnettomuuttaan	  vanhempiensa	  
tai	  muiden	  läheisten	  virheistä,	  tiedostaa	  näiden	  tekemät	  virheet,	  muttei	  kykene	  
päästämään	  niistä	  irti.	  Anteeksianto	  on	  muutoksen	  alku.

Mikko:	  En	  syyllistä	  vanhempia	  enkä	  ketään	  muutakaan.	  Se,	  että	  ihminen	  jää	  usein	  
alitajuntansa	  käskytettäväksi	  on	  ihmisen	  oma	  valinta	  siinä	  missä	  muukin	  elämä,	  jota	  ei	  
halua	  itsessään	  tiedostaa	  ja	  joka	  ihmistä	  ohjaa.	  Tämän	  itsessä	  tapahtuvan	  ’elämän’	  
tiedostaminen	  vapauttaa.	  

Kun	  päivittäisen	  harjoittelemisen	  avulla	  tulee	  itsestään	  tietoiseksi,	  kehittää	  samalla	  
sisäistä	  voimaansa	  ohjata	  elämäänsä.	  Tietoinen	  ponnistus	  lisää	  voimaa	  ja	  herättää	  
samalla	  näkemään	  itsensä.	  Harjoittelemalla	  saa	  two	  in	  one:	  tietoisuuden	  ja	  tahdon	  
voiman.	  Siksi	  harjoittelemisen	  kannattaa.

Susanna:	  Jos	  kyseessä	  on	  ”oma	  valinta”,	  niin	  sittenhän	  se	  on	  tietoista,	  eikä	  alitajuista.	  
Menee	  ehkä	  saivartelun	  puolelle.	  

Mikko:	  Muuten	  joo,	  mutta	  ihminen	  tekee	  suurimman	  osan	  valinnoistaan	  
tiedostamattaan.

Susanna:	  Minulle	  ei	  aukea,	  mitä	  konkreettisesti	  tarkoitat	  itsensä	  luomisella?	  Onko	  se	  eri	  
asia	  kuin	  itseensä	  tutustuminen	  ja	  jos	  on,	  niin	  miten?	  

Mikko:	  Hyvä	  kun	  kysyt.	  Me	  itse	  asiassa	  luomme	  elämäämme	  joka	  päivä	  omilla	  
valinnoillamme	  ja	  ratkaisuillamme	  –	  silloinkin	  kun	  toistamme	  samaa.	  Tässä	  tarkoitan	  
tietoista	  oman	  elämän	  luomista	  eli	  sitä,	  että	  tulemme	  tietoiseksi	  tavoistamme	  ja	  
tottumuksistamme,	  kieltäydymme	  jatkamasta	  huonoksi	  havaitsemiamme	  ja	  luomme	  
niiden	  tilalle	  uusia	  ja	  parempia.	  Vähitellen,	  tapa	  ja	  harjoitus	  kerrallaan,	  luomme	  
elämästämme	  enemmän	  itsemme	  näköistä.	  Sellaista,	  joka	  vastaa	  paremmin	  sitä,	  mitä	  
olemme	  ja	  erityisesti	  mitä	  olemme	  tänään.

vTarina

Avoimuus	  on	  avain

Paras	  kokemukseni	  on	  ollut	  esimies,	  joka	  ensi	  tapaamisestamme	  asti	  tuntui	  arvostavan	  minua	  
ja	  näkemyksiäni	  avoimesti,	  osoitti	  kiinnostuksensa	  mielipiteitäni	  kohtaan	  ja	  aidosti	  iloitsi	  
onnistumisistani.	  Hänen	  kanssaan	  tuntui	  siltä,	  että	  esimies-‐alainen-‐suhteemme	  on	  täysin	  
avoimella	  ja	  rehellisellä	  pohjalla,	  ei	  mielistelyjä,	  ei	  manipulointia,	  ei	  "feikkaamista".	  Kaiken	  
lisäksi	  hän	  sai	  koko	  pienessä	  tiimissämme	  aikaan	  tunteen,	  jossa	  jokainen	  on	  oman	  
osaamisalueensa	  paras	  asiantuntija,	  ja	  luotti	  jokaiseen	  tasapuolisesti.	  Toisaalta	  tiukan	  paikan	  
tullen	  saatoin	  luottaa	  siihen,	  että	  hän	  vie	  asian	  eteenpäin	  ja	  hoitaa	  homman,	  ratkoo	  ristiriidat	  
ja	  antaa	  tukea.	  
Luulin,	  ettei	  tuollaisia	  esimiehiä	  olekaan,	  ennen	  kuin	  kohdalleni	  sellainen	  sattui.	  Ja	  olen	  
kiitollinen	  tuosta	  kokemuksesta.	  Toivoisin	  voivani	  joskus	  olla	  itse	  samanlainen	  esimies.	  Eli	  
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kuuntele,	  kannusta,	  anna	  palaute	  heti	  ja	  uskalla	  tuoda	  oma	  linjasi	  vahvasti	  esiin	  alaistesi	  läsnä	  
ollessa.	  Ole	  looginen	  ja	  tasapuolinen,	  mutta	  luota	  siihen,	  että	  alaisesi	  saattaa	  osata	  jotkut	  
hommat	  jopa	  sinua	  paremmin.	  
Pahimmat	  kokemukseni	  ovat	  olleet	  joko	  narsistisia	  tai	  epävarmoja	  ja	  munattomia	  tyyppejä.	  
Yksi	  mielisteli	  niin	  kauan	  kuin	  kaikki	  meni	  niin	  kuin	  hän	  halusi,	  mutta	  haukkui	  pystyyn	  kun	  
asiat	  eivät	  menneet	  hänen	  käsikirjoituksensa	  mukaan.	  Tyyppi	  esitti	  itsevarmaa,	  mutta	  pinnan	  
alla	  hän	  oli	  erittäin	  epävarma	  omasta	  tekemisestään	  ja	  tämä	  heijastui	  koko	  tiimiin.	  Puhui	  
pahaa	  alaisistaan	  toisten	  selän	  takana	  ja	  sai	  sisäisissä	  tiimipalavereissa	  raivokohtauksia	  jne.	  
Kaiken	  kukkuraksi	  suututti	  useat	  yhteistyökumppaneista,	  jolloin	  koko	  toimintojen	  talous	  
kärsi.	  
Toinen	  järkky	  tapaus	  oli	  esimies,	  joka	  kaatoi	  oman	  painolastinsa	  alaisensa	  =	  minun	  syliini.	  
Kehityskeskustelu	  kesti	  kaksi	  tuntia	  ja	  sen	  aikana	  minä	  olin	  kutakuinkin	  hiljaa	  ja	  kuuntelin	  
esimieheni	  murheita	  niin	  työpaikka-‐	  kuin	  perherintamallakin.	  Lisäksi	  esimieheni	  ei	  osannut	  
lainkaan	  johtaa	  pientä	  tiimiään,	  vaan	  jätti	  jokaisen	  oman	  onnensa	  nojaan	  ja	  keskittyi	  itse	  
tekemään	  sen	  verran	  tulosta,	  ettei	  saa	  itse	  potkuja	  (tulosta	  seurattiin	  viikkotasolla).
Anne	  Salonvaara,	  Aalto-‐yliopisto
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Johtaminen

Johtaminen	  tänä	  päivänä	  on	  todellinen	  haaste.	  Miksi?

Yksilön	  johtaminen	  

Ensimmäinen	  haaste	  löytyy	  sisältä.	  Esimies	  ei	  ole	  itsensä,	  tehtävänsä	  eikä	  aina	  edes	  tilanteen	  
tasalla.	  Eivät	  alaiset	  ole	  muuttuneet	  paimennettavasta	  lammaslaumasta	  yhtäkkiä	  hankaliksi	  ja	  
mahdottomiksi.	  Usein	  kyse	  on	  siitä,	  ettei	  esimies	  saa	  todellista	  otetta	  itsestään,	  ei	  tunne	  
itseään	  eikä	  kykene	  johtamaan	  (edes)	  itseään.	  

	   	   Ajattelulle	  on	  varattava	  aikaa.	  Johtajan	  tärkein	  tehtävä	  on	  tehdä	  
	   	   monimutkaisesta	  maailmasta	  yksinkertainen.

Lisäksi:	  kyntämättömään	  peltoon	  on	  ikävä	  kylvää	  eikä	  kasvuennustekaan	  ole	  hyvä.	  

’Työntekijöitten’	  ja	  ’alaisten’	  johtamisesta	  olisi	  
aika	  siirtyä	  yksilöiden	  johtamiseen.	  Jokainen	  
yksilö	  haluaa	  tulla	  kohdatuksi	  ja	  kohdelluksi	  
yksilönä:	  valmiuksineen,	  mahdollisuuksineen	  
ja	  tarpeineen.	  Tämän	  sivuuttaminen	  merkitsee	  
paitsi	  selän	  kääntämistä	  ihmiselle	  myös	  sille	  potentiaalille,	  joka	  jokaisessa	  ihmisessä	  on.	  Kuka	  
tällaisen	  kohtelun	  seurauksena	  palaisi	  halusta	  antaa	  parastaan?	  

Siksi	  esimiehen	  ensimmäinen	  tehtävä,	  mieluiten	  jo	  ennen	  asemaansa	  astumistaan,	  on	  tutustua	  
omiin	  valmiuksiinsa,	  mahdollisuuksiinsa	  ja	  tarpeisiinsa.	  Vasta	  sitä	  kautta	  hän	  voi	  ymmärtää,	  
auttaa	  ja	  rohkaista	  alaisinaan	  toimivia	  yksilöitä	  tavalla,	  joka	  saa	  nämä	  syttymään,	  
kukoistamaan	  ja	  löytämään	  itsestään	  parhaan.	  Itsensä	  tuntemaan	  oppiminen	  on	  asia,	  johon	  
esimiestyössä	  aina	  palataan	  ja	  johon	  itse	  asiassa	  esimiehenä	  oleminen	  palaa	  aina	  uudestaan.

Tasavertaisuus,	  ei	  samankaltaisuus

Esimiehen	  toinen	  tehtävä	  näyttää	  aluksi	  olevan	  ristiriidassa	  edellisen	  kanssa.	  Jokainenhan	  
haluaa	  tulla	  kohdelluksi	  paitsi	  yksilönä	  myös	  tasavertaisesti	  muiden	  kanssa.	  Tämä	  vaatii	  
esimieheltä	  ennen	  kaikkea	  kahta	  asiaa:	  Toisaalta	  kyvyn	  tasapainoilla	  erilaisten	  käytäntöjen	  ja	  
sovittujen	  asioiden	  kanssa	  –	  sääntöjä	  on	  aina	  osattava	  soveltaa	  tilanteen	  mukaan,	  muuten	  ne	  
kääntyvät	  itseään	  vastaan.	  Toisaalta	  olla	  hyvin	  selkeä	  perusteluissa:	  miksi	  ihmisiä	  kohdellaan	  
eri	  tilanteissa	  näennäisen	  eriarvoisesti.	  Kaikki	  eivät	  voi	  saada	  kaikkea.	  Oikeudenmukaisuus,	  
reiluus	  ja	  tasa-‐arvoisuuskin	  ovat	  asioita,	  joiden	  suhteen	  ymmärrys	  täytyy	  saavuttaa	  aina	  
uudestaan.	  Ellei	  haluta	  tasapäistää.

Tämä	  kaikki	  merkitsee	  sitä,	  että	  aletaan	  siirtyä	  kulttuuriin,	  jossa	  ihminen	  otetaan	  huomioon	  
kokonaisuutena	  ja	  koko	  työ-‐	  ja	  yrityskulttuurin	  toiminta	  perustuu	  tälle	  huomioon	  ottamiselle,	  
jokaista	  yksityiskohtaa	  myöten.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Etsi	  tasapainoa	  sisäisen	  ja	  ulkoisen	  elämän	  välillä.
ü Selkiinnytä	  ajatteluasi	  päivittäin.
ü Opettele	  johtamaan	  yksilöitä,	  älä	  ’alaisia’.
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Susanna:	  Myös	  kriisit	  voivat	  olla	  esimiehen	  parhaita	  opettajia	  –	  joko	  henkilökohtaiset	  
tai	  työyhteisön.	  Nämä	  tilanteet	  kannattaakin	  käyttää	  hyödyksi	  tutustumalla	  itseensä.	  

Esimiehen	  ongelma	  saattaa	  olla	  se,	  ettei	  hän	  tunne	  itseään,	  mutta	  vähintään	  yhtä	  suuri	  
haaste	  on	  se,	  ettei	  hän	  näe	  maailman	  muuttuneen	  ympärillään.	  Yritysten	  pitää	  muuttua,	  
sillä	  kilpailukenttä	  on	  muuttunut.	  Työn	  luonne	  on	  myös	  muuttunut.	  Siksi	  johtamisenkin	  
täytyy	  muuttua.	  

Mikko:	  Niinpä.	  Epäonnistumiset	  ovat	  todella	  hienoja	  opettajia.	  Mutta	  olen	  huomannut,	  
ettei	  kriisien	  kautta	  eläminen	  ole	  ainoa	  mahdollisuus.	  Jos	  oppii	  todella	  kuuntelemaan	  
toista	  ihmistä,	  jokaisesta	  ihmisestä	  tulee	  guru,	  suuri	  opettaja.	  

Hyvä	  huomio	  tuo	  maailman	  muuttuminen.	  Ilmiöt	  näyttävät	  liittyvän	  toisiinsa:	  
asiakkaiden	  yksilölliset	  tarpeet	  ja	  niiden	  kohtaaminen,	  yrityksen	  työntekijöiden	  
yksilölliset	  tarpeet	  ja	  niiden	  kohtaaminen.	  Yrityksen	  menestys	  on	  yhä	  enemmän	  
riippuvainen	  siitä,	  onko	  sillä	  työkaluja	  yksilöllisyyden	  kohtaamiseen	  kummallakin	  
puolella	  asiakas-‐	  ja	  työntekijäkohtaamisen	  rajapintaa.	  Tai	  edes	  sen	  ymmärtämiseen,	  että	  
samasta	  perusinhimillisestä	  tarpeesta	  on	  kyse.

v Tarina
Poisoppiminen	  kirjoittamista	  säännöistä

Kun	  itse	  olin	  esimiehenä	  Lontoossa,	  kyllästyin	  siihen,	  että	  kaikki	  valittivat	  siitä,	  että	  
palavereja	  on	  ihan	  liikaa.	  Päätin	  että	  tiistaisin	  kenelläkään	  ei	  saa	  olla	  palavereja	  ennen	  puolta	  
päivää.	  Alaiset	  kysyivät	  että	  miten	  he	  toimivat	  asiakaspalaverien	  kohdalla.	  Sanoin,	  että	  edes	  se	  
ei	  muodosta	  poikkeusta.	  He	  kysyivät	  että	  mitä	  ihmettä	  he	  sanovat	  asiakkaille.	  Sanoin	  että	  
kertokaa	  totuus.	  Että	  teillä	  on	  hullu	  suomalainen	  esimies	  joka	  on	  kieltänyt	  kaikki	  palaverit	  
tiistai-‐aamuisin.	  Parin	  viikon	  jälkeen	  kysyin	  miten	  menee.	  Kaikki	  totesivat	  että	  mahtavasti.	  He	  
saavat	  tehtyä	  valtavan	  määrän	  rästitöitä	  tiistaisin.	  Sen	  jälkeen	  kysyin	  että	  onko	  joku	  asiakas	  
valittanut.	  He	  sanoivat	  että	  päinvastoin.	  Asiakkaat	  olivat	  sanoneet	  että	  pyytäkää	  se	  hullu	  
suomalainen	  meillekin.	  Silloin	  ymmärsin,	  että	  “kirjoittamattomia	  sääntöjä”	  ja	  syvään	  
juurtuneita	  tapoja	  voi	  muuttaa	  paljon	  rohkeammin	  kuin	  mihin	  olemme	  tottuneet	  -‐	  kunhan	  on	  
pokeria	  ja	  perustelee	  päätökset	  kunnolla.

Saku	  Tuominen,	  Idealist	  Group

! 79



Ihmisjohtamisen idea

Mihin	  ihmisjohtaminen	  perustuu?	  

Kolme	  tärkeää

Myötäeläminen	  
Jokainen	  ihminen	  janoaa	  pohjimmiltaan	  samoja	  asioita:	  tulla	  kuulluksi,	  ymmärretyksi	  ja	  että	  
asiat	  muuttuisivat	  tuon	  ymmärryksen	  pohjalta.	  Jos	  esimies	  tunnistaa	  ja	  tunnustaa	  tämän	  
kaipuunsa,	  siitä	  on	  enää	  askel	  sen	  ymmärtämiseen,	  että	  jokaisessa	  alaisessakin	  elää	  sama	  
halu.	  Ja	  esimies	  on	  työn	  suhteen	  keskeinen	  henkilö	  tämän	  tarpeen	  tyydyttymisessä.	  
Myötäeläminen	  ei	  siis	  tarkoita	  sitä,	  että	  menee	  mukaan	  toisen	  ’hiiliksiin’.	  Jokainen	  kantakoon	  
myös	  itse	  vastuunsa,	  ennen	  kaikkea	  itsestään.	  

Kunnioitus	  
Toinen	  ihminen	  on	  kunnioituksen	  arvoinen	  siksi	  että	  hän	  on	  ihminen.	  Käytännössä	  tästä	  
seuraa	  se,	  että	  toista	  ihmistä	  ja	  hänen	  olemustaan	  lähestytään	  peruskunnioittavilla	  eleillä.	  
Voidaan	  puhua	  kunnioittavasta	  kohtaamisesta	  ja	  sisäisestä	  arvosta	  ja	  arvokkuudesta.	  
Työelämässä	  näkee	  ’normaaleja’	  tilanteita,	  joissa	  esimies	  huutaa	  alaiselleen.	  Tällaisissa	  
tilanteissa	  esimies	  kaataa	  huonoa	  oloaan	  alaisensa	  päälle	  eikä	  tällä	  toiminnalla	  ole	  mitään	  
tekemistä	  työn	  tai	  työsuorituksen	  kanssa.	  Kyse	  on	  vain	  ja	  ainoastaan	  siitä,	  että	  esimiehellä	  on	  
mahdollisuus	  purkaa	  paineitaan	  ja	  hän	  käyttää	  tämän	  mahdollisuuden.	  

Kunnioitus	  on	  myös	  jotakin,	  joka	  ansaitaan	  olemalla	  kunnioituksen	  arvoisia.	  Kuka	  kunnioittaa	  
ihmistä,	  joka	  toistuvasti	  toimii	  ääneen	  sanottujen	  arvojen(sa)	  tai	  yhdessä	  sovittujen	  
pelisääntöjen	  vastaisesti?	  Jos	  esimies	  menettää	  alaistensa	  kunnioituksen,	  hän	  on	  samassa	  
tilanteessa	  kuin	  opettaja,	  johon	  oppilas	  ei	  voi	  luottaa.	  Siinä	  missä	  oppilas	  ei	  voi	  oppia	  
tällaiselta	  opettajalta	  mitään,	  esimies	  ei	  kykene	  johtamaan	  tällaista	  alaista.	  

Selkeys
Selkeys	  on	  ehdoton	  hyve	  esimiestyössä.	  Se	  on	  saavutettavissa	  sen	  kautta,	  että	  kykenee	  
jäsentämään	  omaa	  sisäistä	  maailmaansa	  ja	  ennen	  kaikkea	  selkeyttämään	  ajatteluaan.	  

Kyse	  on	  jälleen	  kerran	  itsensä	  tutkiskelemisesta	  ja	  sisäisestä	  työskentelystä,	  sillä	  ajattelun	  
selkeys	  ei	  selkiinny	  ulkoapäin.	  Selkeyteen	  kuuluvat	  olennaisen	  erottaminen	  epäolennaisesta,	  
kyky	  perustella	  päätöksiä	  ja	  toimia	  johdonmukaisesti	  linjauksien	  ja	  käsillä	  olevan	  tilanteen	  
usein	  ristiriitaisessakin	  paineessa.	  

Tietotyö	  perustuu	  ajattelulle.	  Kuitenkaan	  ei	  ole	  selkeää,	  mitä	  ajattelemisella	  oikeastaan	  
tarkoitetaan.	  Itsenäisen,	  omassa	  varassa	  tapahtuvan	  ajattelun	  sijasta	  törmää	  paljon	  useammin	  
opittuihin	  fraaseihin	  tai	  muuten	  muilta	  
lainattuihin	  ajatuksiin.	  Tämä	  saattaa	  jossakin	  
määrin	  riittää	  alaiselle	  muttei	  esimiehelle.	  
Ajattelun	  voimaa	  on	  kehitettävä.	  	  	  	  Se	  
voimistuu,	  tarkentuu,	  tiivistyy	  ja	  terävöityy	  
vain	  ajattelemalla	  ja	  omaa	  ajattelua	  
peilaamalla,	  ajattelua	  ajattelemalla.	  Tähän	  
kiinnitetään	  nykyisin	  aivan	  liian	  vähän	  
huomiota	  eikä	  sille	  anneta	  sen	  tarvitsemaan	  aikaa	  ja	  tilaa.	  http://blogs.hbr.org/cs/2012/09/
three_ways_to_think_deeply_at_work.html	  	  
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Oppimisen	  idea

Oppiminen	  perustuu	  kahdelle	  ihmisessä	  elävälle	  voimalle:	  kiinnostukselle	  ja	  
intentionaalisuudelle	  eli	  sille,	  että	  ihminen	  on	  sisäisesti	  suuntautunut	  jotakin	  päämäärää	  tai	  
tarkoitusta	  kohti.	  Ihminen	  pyrkii	  toiminnallaan,	  myös	  sisäisellä	  toiminnallaan,	  koko	  ajan	  
jotakin	  kohti.	  Ihminen	  pyrkii	  kehittymään	  ja	  kehittämään	  itseään.	  Tämä	  on	  ihmisessä	  jotakin	  
alkuperäistä	  ja	  aitoa.

Kaksi	  	  edellä	  mainittua	  perusasiaa	  ovat	  ihmisessä	  sisään	  rakennettuja.	  Muiden	  
ominaisuuksien	  tapaan	  ne	  odottavat	  ihmisen	  kehittävän	  niitä	  eteenpäin,	  kultivoivan	  niitä.	  Jos	  
ei	  halua	  jäädä	  elämässään	  vain	  ’tehdasasetusten’	  varaan,	  työtä	  on	  tehtävä,	  myös	  
oppimistahdon	  suhteen.	  Tämänkin	  asian	  suhteen	  esimies	  voi	  aktivoitua	  tarjoamalla	  itselleen	  
ja	  alaisilleen	  mahdollisuuden	  tähän	  kehitystyöhön.

Kiinnostuminen	  johtaa	  kehittymiseen

Kiinnostusta	  voi	  herätellä	  ja	  tietoisesti	  harjoittaa.	  Aloittaa	  voi	  niistä	  asioista,	  jotka	  luontaisesti	  
kiinnostavat	  ja	  siirtyä	  vähitellen	  kaikkeen	  sellaiseen,	  johon	  aiemmin	  ei	  ole	  osannut	  kiinnittää	  
huomiotaan.

	   	   En	  usko	  että	  mikään	  muutos	  tapahtuu	  luennoimalla.

	   	   	   	   Piritta	  Kantojärvi

Päämääränä	  oppimisen	  kannalta	  on	  se,	  että	  enempää	  inhimillisessä	  kuin	  ympäröivässä	  
todellisuudessakaan	  ei	  olisi	  asiaa,	  josta	  ihminen	  ei	  olisi	  kiinnostunut.	  Usein	  pinnallinen	  
tarkastelu,	  omien	  mielikuvien	  ahtaus	  ja	  mielikuvituksen	  rajallisuus	  ovat	  syynä	  siihen,	  etteivät	  
asiat	  herätä	  kiinnostusta.	  Kaikki	  asiat	  ovat	  kiinnostavia,	  vähintäänkin	  ilmiöinä,	  jos	  osaa	  
lähestyä	  niitä	  oikein.	  Kyse	  on	  useimmiten	  siitä,	  miten	  asiaa	  lähestyy	  kuin	  mistä	  asiasta	  on	  
kyse.

Oman	  kehitystarpeen	  ymmärtäminen

Jos	  ihminen	  ymmärtää	  vähänkin	  pintaa	  syvemmältä	  oman	  kehitystarpeensa,	  hän	  saa	  
ymmärryksensä	  kautta	  mahdollisuuden	  peilata	  omaa	  toimintaansa	  kehitystarpeensa	  

näkökulmasta.	  Kehitystarve	  on	  luettavissa	  ehkä	  
useammin	  kuin	  haluaisikaan	  niin	  alaisen	  kuin	  
puolisonkin	  otsasta.	  Ihminen	  voi	  kysyä:	  ”Mihin	  
oikeastaan	  pyrin,	  niin	  ihmisenä	  kuin	  esimiehenä?”	  
Tätä	  kysymystä	  voi	  syventää	  ja	  konkretisoida:	  
”Mitä	  minun	  tulisi	  oppia,	  jotta	  voisin	  aidosti	  vastata	  

niihin	  tarpeisiin,	  joita	  ympärilläni	  olevilla	  ihmisillä	  on	  minun	  suhteeni?	  Miten	  voisin	  olla	  
todelliseksi	  avuksi	  heidän	  haasteidensa	  suhteen?”	  

Tarve	  oppia	  ja	  kehittyä	  ei	  ole	  jotakin,	  joka	  voisi	  olla	  ’kiva	  juttu	  jos	  vaan	  olisi	  aikaa’	  vaan	  se	  
liittyy	  koko	  ihmisenä	  ja	  esimiehenä	  olemiseen.	  Hän	  ei	  ole	  esimies	  itseään	  vaan	  alaisiaan	  
varten.	  Hän	  johtaa	  toimintaa,	  mutta	  oikeastaan	  hänen	  tehtävänsä	  on	  palvella	  alaisiaan,	  jotta	  
nämä	  voivat	  antaa	  parhaan	  itsestään	  yrityksen	  käyttöön.	  ”Miten	  voin	  palvella?”	  saa	  tässä	  
uuden	  merkityksen.	  Esimies,	  joka	  kykenee	  peilaamaan	  omaa	  palvelemisen	  kykyään	  ja	  
oppimistarpeitaan,	  on	  kovaa	  vauhtia	  matkalla	  2010-‐luvun	  esimieheksi.
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Kehitystarve	  on	  luettavissa	  ehkä	  
useammin	  kuin	  haluaisikaan	  niin	  
alaisen	  kuin	  puolisonkin	  otsasta.



Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Ajattele	  ajatteluasi
ü Tunnista	  tarpeesi	  kehittyä
ü Kysy	  päivittäin:	  Mikä	  minua	  oikeasti	  kiinnostaa?

Susanna:	  Esimies,	  joka	  on	  matkalla	  2010-‐luvun	  esimieheksi,	  on	  vähän	  myöhässä.	  
Maailma	  muuttuu	  niin	  nopeasti	  muun	  muassa	  digitalisoitumisen	  vuoksi,	  että	  
tähtäimessä	  pitäisi	  olla	  se,	  miten	  valmistautua	  2020-‐luvun	  esimieheksi.	  Nopea	  
muutos	  on	  yksi	  esimiesten	  suurimpia	  haasteita.	  Johtaminen	  on	  edelleenkin	  paljon	  
tehtaanpiippujohtamista	  työajanseurantoineen,	  vaikka	  työ	  on	  hyvin	  pitkälti	  joko	  
automatisoitu	  ja	  muuttunut	  asiantuntijatyöksi.	  Esimerkiksi	  minun	  työaikaani	  on	  
mahdoton	  edes	  seurata:	  en	  minä	  saa	  aivojani	  pois	  päältä,	  kun	  lähden	  töistä	  kotiin.

Mikko:	  Hyvä	  pointti.	  Tarkoitin	  tuolla	  samaa:	  esimiestyö	  laahaa	  monin	  paikoin	  
viime	  vuosisataisissa	  maailmoissa.	  Taylorismista	  on	  pitkä	  matka	  
innovaatiojohtamiseen.	  Siksi	  päivittyminen	  edes	  2010-‐luvun	  esimieheksi	  olisi	  jo	  
kovaa	  valuuttaa.

Vaikka	  olen	  teknologiamyönteinen	  ja	  aavistan	  sen	  tuomat	  muutoksen	  ulottuvuudet	  
esimerkiksi	  oppimisen,	  jakamisen	  ja	  yhdessä	  tekemisen	  suhteen,	  näen	  edelleen	  
muutoksen	  inhimillisten	  tekijöiden	  kohdalla	  suurimmaksi	  mahdollisuudeksi.	  Tällä	  
hetkellä	  vielä	  esteeksi,	  koska	  muutos	  ei	  pääse	  tapahtumaan,	  pääosin	  ajatusjumien	  
vuoksi.

Lopun	  viittauksesi	  työajanseurantaan	  on	  kiinnostava.	  Liukuhihnan	  tai	  
kassapäätteen	  ääreltä	  poistuminen	  merkitsee	  konkreettista	  työajan	  loppumista.	  
Mutta	  onko	  bussissa	  työasian	  miettiminen	  työn	  tekemistä	  tai	  työaikaa?	  Vai	  onko	  se	  
sitä	  vasta,	  kun	  istuu	  läppäri	  tai	  täppäri	  sylissä	  ja	  konkreettisesti	  tekee	  jotakin	  eli	  
esimerkiksi	  jäsentää	  mietteensä	  muille	  jaettavaan	  muotoon?

Susanna:	  Itselleni	  työaikaa	  on	  kaikki	  se,	  joka	  koituu	  asiakkaani	  eduksi.	  Joskus	  se	  
on	  juuri	  se	  ajatustyö	  bussissa	  –	  ilman	  läppäriä.	  Joskus	  se	  on	  lehden	  selailu	  
hammaslääkärin	  vastaanottotilassa.	  Voin	  istua	  läppärin	  ääressä	  tuntitolkulla	  
saamatta	  aikaan	  mitään,	  mikä	  koituu	  asiakkaan	  eduksi.	  

vTarina
Vapaa	  ja	  umpimielinen

Nykyisin	  olen	  suurehkossa	  talotekniikkayrityksessä	  sähkösuunnittelijana.	  Esimieheni	  kanssa	  
en	  ole	  oikeastaan	  missään	  tekemisissä,	  vaikka	  hänen	  huoneensa	  on	  tuossa	  vähän	  matkan	  
päässä.	  Kerran	  kuussa	  sanon	  päivää	  ja	  kerran	  vuodessa	  on	  kehityskeskustelu.	  Toissa	  kesänä	  
menetin	  kesälomat,	  kun	  oli	  niin	  paljon	  hommia.	  Esimieheni	  mukaan	  olin	  vaan	  niin	  hidas	  
Sittemmin	  kyllä	  tuli	  kiitostakin	  vuosittaisessa	  kehityskeskustelussa.	  Kummasti	  hän	  vaan	  
tietää	  tuollaisenkin,	  vaikka	  keskustelee	  vain	  kerran	  vuodessa	  kanssani.	  Viimeksi	  kävi	  
huoneessani	  muutama	  vuosi	  sitten,	  eikä	  silloinkaan	  puhuttu	  työasioista.	  Suhde	  esimieheeni	  
on	  siis	  umpimielinen,	  mutta	  toisaalta	  vapaakin.
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Johtamiskoulutuksesta

Yleinen	  vitsi	  on	  edelleen,	  että	  miehet	  luottavat	  armeijaan	  ainoana	  tarpeellisena	  
johtamiskoulutuksena.	  Tällaisille	  ihmisille	  johtaminen	  on	  yksinkertaista	  ja	  ongelmatonta	  ja	  
ainoa	  ongelma	  ovat	  hankalat	  alaiset	  –	  esimerkiksi	  ’hysteeriset	  ämmät’	  –	  jotka	  eivät	  ymmärrä	  
selkeää	  ohjeistusta.	  

Valitettavasti	  tämä	  on	  joillakin	  työpaikoilla	  edelleen	  todella	  huono	  vitsi.

Miten	  kouluttautua?	  

Useimmiten	  esimies	  tajuaa	  jossakin	  vaiheessa	  uraansa,	  että	  hän	  tarvitsee	  työhönsä	  jotain	  
koulutusta.	  Ellei,	  joku	  kehottaa	  menemään	  kursseille.	  

Tarjolla	  on	  monenlaista	  vaihtoehtoa	  esimieskoulutukseen.	  Muodollista	  osaamista	  ja	  siihen	  
johtavaa	  koulutusta	  väheksymättä	  on	  kuitenkin	  kysyttävä:	  Missä	  määrin	  nämä	  tieto-‐taitoa	  
lisäävät	  koulutukset	  antavat	  todellisia	  valmiuksia	  tämän	  päivän	  esimiehenä	  toimimiseen?	  
Mihin	  asti	  riittää	  mekaaninen	  ’tee	  näin’	  –	  tyyppinen	  koulutus?

Yksinkertainen	  vastaus:	  johonkin	  asti.	  Se	  ei	  
välttämättä	  auta	  niissä	  haasteissa,	  joita	  esimies	  
kohtaa	  päivittäisessä	  johtamistyössään	  tai	  joita	  
työelämä	  heittää	  esimiehen	  silmille.	  Usein	  
koulutusta	  tarvittaisiin	  erityisesti	  ihmisten	  
kohtaamisessa	  ja	  innovatiivisuudessa,	  yhdessä	  
luomisessa.

Joku	  voi	  olla	  sitä	  mieltä,	  että	  koulutuksen	  tehtävä	  on	  vain	  antaa	  viitekehystä	  ja	  näkemyksiä	  ja	  
itse	  työhän	  sitten	  opettaa.	  Ehkä.	  Mutta	  jos	  koulutus	  ei	  anna	  eväitä	  eli	  konkreettisesti	  laita	  
liikkeelle	  esimerkiksi	  itsestä	  oppimisen	  prosesseja,	  itsetuntemustaidot	  jäävät	  
sattumanvaraisiksi.

Mitä	  tulisi	  oppia	  etukäteen?

Mitä	  tulisi	  osata	  ennen	  kuin	  esimieheksi	  ryhtyy?	  
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Usein	  koulutusta	  tarvittaisiin	  
erityisesti	  ihmisten	  kohtaamisessa	  
ja	  innovatiivisuudessa,	  yhdessä	  
luomisessa.

M.T.



Viittasin	  aiemmin	  siihen,	  että	  koulutuksen	  tulisi	  olla	  tietopainotteisuuden	  sijasta	  taito-‐	  ja	  
kompetenssipainotteista,	  pikemmin	  prosessinomaista	  kuin	  mekaaniseen	  oppimiseen	  ja	  
suorittamiseen	  perustuvaa	  näennäistä	  kertaoppimista.

Eli:	  katse	  olisi	  suunnattava	  ulkoisten	  asioiden	  oppimisen	  ohella	  sisään	  päin.	  Tässä	  voi	  hyvin	  
käyttää	  ohjenuorana	  mottoa:	  ”Ilman	  itsetuntemusta	  ei	  tänä	  päivänä	  ole	  todellista	  johtajuutta.”	  
Siis	  sellaista	  johtajuutta,	  joka	  takaa	  sekä	  työntekijöiden	  laadukkaan	  hyvinvoinnin	  että	  
innovatiivisuuden,	  jotka	  kummatkin	  perustuvat	  innostavaan	  ja	  kannustavaan	  sosiaaliseen	  
ilmapiiriin.

Koulutuksen	  sisältö	  ja	  kesto	  on	  suunniteltava	  ja	  
suunnattava	  niin,	  että	  varmistetaan	  koulutuksessa	  
olevan	  yksilön	  kyky	  itsenäisesti	  johtaa	  näitä	  
sisäisiä	  prosesseja.	  Eli	  kyetä	  itsensä	  
muuntamiseen	  itsehavainnoinnin	  ja	  itselle	  
haasteellisten	  asioiden	  harjoittelemisen	  kautta.	  
Tämä	  tarkoittaa	  ennen	  kaikkea	  itsenäisen	  tahdon	  
vahvistamista	  sekä	  sitä,	  että	  luo	  itselleen	  sopivan	  
tasapainon	  ulkoisen	  ja	  sisäisen	  elämän	  välillä.	  
Tämä	  ei	  tapahdu	  hetkessä	  eikä	  synny	  kirjoja	  

lukemalla	  eikä	  seminaareissa	  istumalla.	  Se	  vaatii	  sitkeää	  harjoittelemista	  eli	  toistamista,	  
kunnes	  syntyy	  sellaisia	  tapoja	  ja	  tottumuksia,	  joita	  tämän	  päivän	  ihmisten	  johtaminen	  
erityisesti	  kysyy	  ja	  haastaa	  esiin.
	  
Mitä	  oppia	  työstä	  tehdessä?

Mikään	  koulutus	  ei	  koskaan	  ole	  taannut	  ihmiselle	  todellista	  osaamista	  missään	  ammatissa.	  
Työn	  oppii	  vain	  tekemällä.	  Kun	  on	  kyse	  
ihmistyöstä,	  osaaminen	  on	  kyseenalainen	  
käsite.	  Jokainen	  kohtaaminen	  ja	  jokainen	  
yksilö	  on	  aina	  uusi	  haaste	  aiemmin	  opitulle	   eli	  
osaamiselle.	  

Ehkä	  onkin	  oikeampaa	  puhua	  oppimisesta	  eli	  oppimistahdosta	  ja	  -‐kyvystä	  kuin	  jostakin	  jo	  
saavutetusta.	  Osaamisensa	  varassa	  toimiminen	  on	  yhtä	  vaarallinen	  illuusio	  kuin	  ennalta	  
tietäminen.	  Ei	  ole	  lepoa,	  on	  vain	  luovaa	  oppimista	  joka	  päivä.	  Better	  get	  used	  to	  it.

Ehkä	  vielä	  tärkeämpää	  on	  yhdessä	  oppiminen.	  Aidosti	  vuorovaikutteinen	  kanssakäyminen	  
työssä	  on	  pohja	  todelliselle	  oppimiselle.	  Jos	  uskaltaa	  antautua	  kohtaamiselle	  ja	  laskea	  
suojaustaan,	  jokainen	  kohtaaminen	  tarjoaa	  monia	  mahdollisuuksia	  oppia	  paitsi	  johtamisesta	  
myös	  itsestä.	  Nämä	  kulkevat	  käsi	  kädessä.	  

Yhdessä	  oppiminen	  on	  aito	  haaste.	  Joko	  sitä	  vältellään,	  koska	  se	  koetaan	  hankalaksi	  ja	  
’sotkuiseksi’	  asiantuntijaosaamisen	  selkeydestä	  käsin.	  Tai	  sitten	  se	  käsitetään	  pinnalliseksi	  
’puuhasteluksi’,	  loputtomiksi	  palavereiksi,	  joista	  puuttuu	  sekä	  tarkoitus	  että	  päämäärä.	  Tässä	  
olisi	  todellinen	  kehitysmaa,	  ja	  aidolle	  uudisraivaajalle	  olisi	  nyt	  kysyntää.

Ketkä	  ovat	  esimiehen	  parhaat	  opettajat:
• Toiset	  ihmiset	  –	  mitä	  he	  sanovat	  ja	  tekevät;	  mitä	  ja	  miten	  he	  peilaavat	  sinua
• Läsnäolon	  hetket	  –	  moment	  is	  a	  new	  guru
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Siis	  sellaista	  johtajuutta,	  joka	  takaa	  
sekä	  työntekijöiden	  laadukkaan	  
hyvinvoinnin	  että	  
innovatiivisuuden,	  jotka	  
kummatkin	  perustuvat	  innostavaan	  
ja	  kannustavaan	  sosiaaliseen	  
ilmapiiriin.

Jokainen	  kohtaaminen	  ja	  jokainen	  
yksilö	  on	  aina	  uusi	  haaste	  aiemmin	  
opitulle	  eli	  osaamiselle.	  



Epäonnistumiset	  ovat	  suuria	  opettajia.	  Myös	  huono	  esimerkki	  opettaa	  yhtälailla	  kuin	  hyvä.	  
Huonon	  esimerkin	  joutuu	  tosin	  kääntämään	  ’oikein	  päin’.	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä
ü Löydä	  päivittäinen	  kouluttautumisen	  kohtasi
ü Rehlektoi	  sitä,	  miten	  toiset	  sinua	  peilaavat
ü Upota	  läsnäolon	  hetkiä	  päivittäiseen	  tekemiseesi

Susanna:	  Tartun	  nyt	  pieneen	  yksityiskohtaan:	  yhdessä	  oppimiseen	  ns.	  
palaveripuuhastelun	  kautta	  ja	  nimenomaan	  tuohon	  palaveripuuhasteluun.	  Jokaisen	  
palaverin	  ja	  jokaisen	  kutsutun	  pitäisi	  aina	  olla	  hyvin	  perusteltu.	  Eikä	  perusteluksi	  riitä,	  
että	  Liisa	  pitää	  kutsua,	  koska	  Raijakin	  on	  kutsuttu.	  

Olen	  ollut	  töissä	  organisaatiossa,	  jossa	  vallitsi	  yltiötasa-‐arvoinen	  kulttuuri.	  Se	  tarkoitti	  
sitä,	  että	  monet	  esimiehet	  välttelivät	  päätöksentekoa	  ja	  kutsuivat	  liki	  jokaista	  
päätöstään	  varten	  koolle	  ”komitean”,	  jossa	  keskusteltiin	  ja	  hyvässä	  lykyssä	  tehtiin	  
päätöksiä,	  aina	  ei	  päästy	  konsensukseen,	  jolloin	  päätöksiäkään	  ei	  syntynyt.	  

Jos	  palavereihin	  käytetystä	  ajasta	  laskutettaisiin	  myös	  sisäisesti,	  suhtautuminen	  niihin	  
muuttuisi.	  

Mikko:	  Sisäinen	  laskutus	  –	  erinomainen	  idea!	  Tai	  jos	  puolet	  osanottajista	  toteaa	  
palaverin	  lopuksi	  palaverin	  olleen	  turha,	  sen	  koollekutsuja	  saa	  laittaa	  50	  euroa	  
virkistysrahastoon	  tai	  kantaa	  aasinhattua	  päässään	  loppupäivän.	  

Eräs	  esimies	  tilitti	  minulle	  kerran,	  ettei	  päivän	  viidennessä	  palaverissa	  ole	  mitään	  järkeä,	  
koska	  kenestäkään	  ei	  enää	  irtoa	  mitään.	  Mutta	  hänen	  mielestään	  vaihtoehtoja	  ei	  ollut,	  
koska	  ”kasvuvaiheessa	  kaikkien	  pitää	  saada	  olla	  mukana”.	  Huoh.

vTarina
Tilannetaju	  ja	  huomioiminen

Näin	  ei	  irtisanota	  työntekijää:	  urallani	  minut	  on	  irtisanottu	  pariinkin	  otteeseen.	  Viimeisin	  
kokemus	  on	  jäänyt	  pysyvästi	  mieleen	  vaikka	  siitä	  on	  jo	  useampi	  vuosi.	  Heikko	  tilannetaju	  
esimiehen	  osalta	  on	  mieleenpainumisen	  syy.	  

Esimieheni	  pyysi	  minut	  aamulla	  ennen	  asiakaspalaveria	  tapaamiseen	  –	  tiesin	  kyllä	  mistä	  siinä	  
tulee	  olemaan	  kyse.	  Kaksi	  viikkoa	  aikaisemmin	  annetun	  varoituksen	  jälkeen	  minut	  
irtisanotaan	  ja	  suureksi	  hämmästyksekseni	  pyydetään	  vielä	  irtisanomisen	  jälkeen	  hoitamaan	  
asiakaspalaveri.	  Ymmärrettävästi	  en	  enää	  tässä	  vaiheessa	  halua	  hoitaa	  ko.	  asiakaspalaveria.	  
Tilanteen	  paremmin	  lukenut	  esimies	  olisi	  hoitanut	  irtisanomisen	  päivän	  päätteeksi	  tai	  ainakin	  
asiakaspalaverin	  jälkeen.	  

Kuinka	  hyvä	  esimies	  lukee	  tilannetta	  -‐	  meillä	  oli	  tehty	  muutoksia	  verkkopalveluun	  ilman,	  että	  
niistä	  oli	  kerrottu	  minulle	  tai	  esimiehelleni.	  Mikä	  tarkoitti	  sitä,	  että	  yhden	  vuosineljänneksen	  
panostus	  viestintään	  ja	  markkinointiin	  oli	  näiden	  muutoksien	  takia	  mennyt	  ihan	  hukkaan.	  

Ymmärrettävästi	  se	  harmitti	  minua	  ja	  mietin	  mitä	  nyt	  tekisin,	  sanoisinko	  itseni	  irti	  vai	  
jatkaisinko	  uurastusta.	  Esimieheni	  joutui	  lähtemään	  aikaisin	  töistä,	  mutta	  soitti	  minulle	  ennen	  
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kuin	  ehdin	  soittaa	  hänelle	  ja	  ehdotti	  palaveria	  suunnanmuutoksesta.	  Hän	  kävi	  kanssani	  läpi	  
puhelimessa	  asiat	  jotka	  mietityttivät	  ja	  harmittivat.	  Hän	  myös	  ehdotti,	  että	  yhdessä	  
miettisimme	  mitä	  tehdyt	  muutokset	  aiheuttavat	  meidän	  markkinoinnin	  ja	  viestinnän	  osalta.	  
Meidän	  esimies-‐alaissuhde	  toimii	  muutenkin	  hirmuisen	  hyvin,	  avainasemassa	  on	  avoimuus	  ja	  
pystymme	  keskustelemaan	  asioista	  asioina.
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Esimieskoulutus

Jotta	  esimies	  voisi	  oikeasti	  vastata	  tämän	  päivän	  haasteisiin,	  olla	  esimiehenä	  ihminen	  
ihmiselle	  ja	  alaisilleen	  esimerkki,	  millaista	  koulutusta	  hänen	  olisi	  tähän	  saatava?

Nykyisinhän	  suuri	  osa	  tarjolla	  olevasta	  koulutuksesta	  on	  teknistä	  koulutusta,	  joka	  tähtää	  
esimiehen	  tieto-‐taito-‐kompetenssin	  lisäämiseen.	  Vähemmän	  on	  tarjolla	  sellaista	  koulutusta,	  
joka	  auttaisi	  oikeasti	  osaamista	  arjessa	  ihmisten	  kohtaamisessa	  ja	  ihmisten	  johtamisessa	  ja	  
helpottaisi	  työn	  ja	  tuloksen	  tekemistä.	  Kohtaako	  kysyntä	  tarjonnan?

Opetussuunnitelma

Perinteiseen	  johtamisen	  tieto-‐taito-‐
koulutukseen	  toisi	  lisäarvoa	  koulutus,	  joka	  
tukisi	  esimiehen	  kykyjä	  tunnistaa,	  kohdata	  ja	  
vuorovaikuttaa	  arjen	  johtamistyössä.

Itsensä	  tunnistamisen	  taitoja.	  Olennainen	  kyky	  
työelämässä	  on	  nähdä	  itsensä	  niissä	  tilanteissa,	  
joissa	  johtaminen	  tapahtuu.	  Mitä	  itse	  tuo	  
tilanteeseen	  mielikuvien,	  asenteiden,	  ilmaisun	  ja	  reaktioiden	  muodossa.	  Tässä	  kohdassa	  
monet	  esimiehet	  toimivat	  enemmän	  tai	  vähemmän	  täysin	  niiden	  mielikuvien	  varassa,	  joita	  
heillä	  itsestä	  ja	  omasta	  olemisesta	  on.	  Suomeksi:	  he	  eivät	  tavallisesti	  näe	  itseään	  ollenkaan.	  
Tämä	  tekee	  johtamisesta	  ja	  ennen	  kaikkea	  sen	  seurauksista	  sattumanvaraista.	  Ei	  ole	  helppoa	  
samalla	  tehdä	  ja	  olla	  siitä	  tietoinen.	  Se	  vaatii	  harjoittelemista.	  Toisaalta	  omasta	  olemisella	  ja	  
toiminnallaan	  vaikuttamisesta	  voi	  tulla	  tietoiseksi	  myös	  jälkikäteen,	  rehlektoimalla	  itseään	  ja	  
havaintojaan	  esimerkiksi	  ihmisten	  reaktioista	  ja	  siitä	  tunnelmasta,	  joka	  tilanteessa	  oli.	  	  

Harjoitteleminen.	  Moderniin	  työelämään	  kuuluu	  itsensä	  monipuolinen	  kehittäminen	  ja	  
kouluttaminen.	  Maailma	  ei	  odota	  paikallaan	  eikä	  esimiestyö	  muutu	  helpommaksi.	  Siksi	  
konkreettinen	  hands	  on	  –harjoitteleminen	  keskellä	  arkea	  on	  olennainen	  osa	  esimiehen	  
kehittymistä	  paremmaksi	  esimieheksi.	  Olennaista	  tällaisten	  työpäivän	  kohtaamisissa	  
tapahtuvien	  mikroharjoitusten	  suhteen	  on	  asenne,	  että	  kaikkiin	  tilanteisiin	  ja	  varsinkin	  niissä	  
harjoiteltaviin	  uusiin	  taitoihin	  voi	  suhtautua	  harjoituksena	  –	  en	  voi	  osata	  ensimmäisellä	  
kerralla,	  mutta	  harjoittelemalla	  opin	  varmasti	  ennen	  pitkää.	  Toinen	  tärkeä	  oivallus	  on	  se,	  että	  
aivan	  kaikkea	  voi	  harjoitella	  myönteisestä	  asenteesta	  yhä	  tarkempaan	  kuulemiseen	  ja	  
kuuntelemiseen.	  

Vuorovaikutustaidot.	  	  Jokainen	  voi	  rehellisesti	  todeta	  itselleen,	  että	  omissa	  
vuorovaikutustaidoissa	  on	  kehittämistä.	  Aitoon	  dialogisuuteen	  yltäminen	  vaatii	  aina	  
ponnistuksen.	  Erilaisten	  ihmisten	  aito	  kohtaaminen	  edellyttää	  aina	  eläytymistä	  ja	  
myötäelämisen	  kykyä.	  Kuunnella	  ei	  kukaan	  osaa	  liian	  hyvin.	  Omien	  ja	  toisen	  kokemusten	  
ymmärtämisessä	  ja	  sanoittamisessa	  voimme	  yltää	  nykyistä	  enempään.	  Kaikki	  taitoja,	  jotka	  
ovat	  alais-‐	  ja	  esimiestyössä	  tänä	  päivänä	  tärkeämpiä	  kuin	  koskaan.	  Jokainen	  haluaa	  tulla	  
kuulluksi	  ja	  ymmärretyksi	  yksilönä.	  Jos	  tällaisen	  kokemuksen	  pystyy	  antamaan	  kohtaamilleen	  
ihmisille,	  moni	  asia	  on	  sen	  jälkeen	  helpompaa.	  Ihmiset	  ovat	  kohdanneet.

Taiteellisuus.	  Taiteen	  tehtävä	  toisaalta	  näkyvän	  ja	  ymmärrettävän	  ja	  toisaalta	  näkymättömän	  
ja	  käsittämättömän	  maailman	  välissä	  on	  olennainen	  osana	  inhimillistä	  elämää	  ja	  kulttuuria.	  
Taide	  on	  myös	  tärkeä	  luovuuden	  ilmentymä,	  varsinkin	  asioiden	  tavoittamisessa	  ja	  
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ilmentämisessä	  mutta	  myös	  esimerkkinä	  luovasta	  otteesta	  ja	  työskentelystä.	  Johtaminen	  
tämän	  päivän	  yritysmaailmassa	  on	  usein	  kovaa	  ja	  konkreettista.	  Tämän	  yksipuolisuuden	  ja	  
sen	  yksipuolistavan	  vaikutuksen	  takia	  taiteellisuutta	  ei	  voi	  sivuuttaa	  myöskään	  
esimieskoulutuksessa.	  Siksi	  taiteen	  kokeminen	  sen	  monissa	  muodoissa	  auttaa	  tavoittamaan	  ja	  
ilmaisemaankin	  sellaista,	  jota	  ei	  muuten	  huomaisi	  tai	  siihen	  osaisi	  tarttua.	  Omaehtoinen	  
taiteellinen	  työskentely,	  taiteellinen	  harjoitteleminen,	  vahvistaa	  näitä	  kykyjä	  entisestään.	  
Taide,	  joka	  toimii	  tunteiden	  alueella,	  auttaa	  sen	  kanssa	  kosketuksissa	  olevaa	  tunne-‐elämän	  
taitojen	  vahvistamiseen,	  joita	  tämän	  päivän	  työelämä	  haastaa	  esiin.	  

	   	   Mindfullness:	  Olla	  valpas	  ja	  läsnä,	  jolloin	  rutiinit	  muuttuvat	  
	   	   luovuudeksi.	  Käsitellä	  ja	  kyseenalaistaa	  itsestään	  selvyyksiksi	  
	   	   muuttuneita	  olettamuksia.
	   	   	   	   	   Jussi	  Onnismaa

Sisäisen	  elämän	  kehittäminen.	  Esimies,	  joka	  elää	  kaiken	  aikaa	  vain	  ulkoisten	  velvollisuuksien	  
ja	  omien	  impulssiensa	  ristipaineessa,	  ei	  tavallisesti	  ole	  kovin	  hyvä	  esimies.	  Vauhti	  ja	  ulkoinen	  
suorittaminen	  kadottaa	  vähitellen	  kyvyn	  tunnistaa	  esimerkiksi	  muutosta	  ja	  kehitystä.	  Siksi	  
keskelle	  työpäivää	  kannattaa	  luoda	  hetkiä,	  joissa	  
voi	  rauhoittua	  peilaamaan	  itseään	  ja	  omaa	  
toimintaansa.	  Mielensä	  hiljentäminen	  ja	  
tietoiseen	  läsnäoloon	  pääseminen	  päivittäin	  
tuovat	  vähitellen	  rauhaa	  olemiseen	  ja	  asioihin	  
reagoimiseen	  arjen	  keskellä.	  Keskittymiskyky	  
paranee.	  Tietoinen	  läsnäolo	  vahvistuu.	  
Oppiminen	  tehostuu.	  Näistä	  hetkistä	  voi	  astua	  askeleen	  mielensä	  harjoittamisen	  suuntaan	  
erilaisten	  mindfulness-‐	  ja	  meditaatioharjoitusten	  kautta.	  Mindfulness,	  suomeksi	  huomioivuus,	  
tarjoaa	  ihmiselle	  sananmukaisen	  mahdollisuuden	  havaita	  asiat	  niitä	  arvottamatta	  ja	  olla	  
samalla	  ’huomaavainen’	  eli	  hyväksyvä	  itseään	  kohtaan.	  Tällaiset	  intensiiviset	  harjoitukset	  
vievät	  nopeammin	  haluttuun	  päämäärään,	  olipa	  kyse	  sitten	  kyvystä	  erottaa	  olennainen	  
epäolennaisesta,	  vahvistaa	  omaa	  intuitiotaan	  tai	  ymmärtää	  syvemmin	  ja	  laajemmin	  asioita	  ja	  
asiakokonaisuuksia.	  Kaikki	  taitoja,	  joita	  tietoisesti	  voi	  kehittää	  ja	  joille	  esimiehellä	  on	  tänä	  
päivänä	  käyttöä.	  	  

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Tutustu	  itseesi	  –	  aloita	  pienistä	  asioista.
ü Valitse	  päivittäin	  hetki,	  jolloin	  lisäät	  rohkeutta	  vuorovaikuttamiseesi.
ü Luo	  ja	  pidä	  yllä	  tietoista	  sisäistä	  elämää.

Susanna:	  Taiteellinen	  harjoitteleminen	  ja	  sisäisen	  elämän	  kehittäminen	  –	  saat	  sen	  
kuulostamaan	  jotenkin	  ylevältä,	  ehkä	  se	  sitä	  onkin.	  Mutta	  minusta	  olisi	  tärkeää,	  ettei	  
tätä	  nyt	  ymmärrettäisi	  niin,	  että	  keskipohjalaisen	  sahan	  toimitusjohtajan	  täytyy	  lähteä	  
taidenäyttelyihin,	  oopperaan	  tai	  joogaretriittiin.	  Ihminen	  voi	  hakea	  kauneuden	  
kokemuksia	  vaikka	  kalassa	  aamuöisellä	  järvellä	  tai	  tangokappaleen	  sanoja	  kuunnellen.	  

Tärkeintä	  minusta	  olisi,	  että	  ihminen	  joskus	  astuisi	  ulos	  omalta	  mukavuusalueeltaan	  ja	  
tekisi	  jotain	  ihan	  muuta:	  oli	  se	  sitten	  taidetta	  tai	  liikuntaa.	  Vanha	  sanonta	  kuuluu:	  jos	  
mielesi	  on	  väsynyt,	  väsytä	  ruumistasi	  ja	  jos	  ruumiisi	  on	  väsynyt,	  väsytä	  mieltäsi.	  
Veikkaan,	  että	  keskimäärin	  nykyihminen	  siis	  työpäivän	  päätteeksi	  tarvitsisi	  enemmän	  
liikuntaa	  kuin	  älyllisiä	  haasteita.
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Mikko:	  Hauska	  kommentti!	  Ei,	  nämä	  ovat	  arkisia,	  käytännöllisiä	  asioita,	  joita	  jokainen	  
voi	  tehdä	  järjestettyään	  niille	  hetken	  omassa	  päivässään.	  Kyse	  on	  ennen	  kaikkea	  
kolmesta	  asiasta:
• Tietoisuuden	  herättämisestä
• Sisäisen	  elämän	  vaalimisesta
• Tietoisesta	  monipuolistamisesta	  eli	  mahdollisuuksien	  ja	  potentiaalin	  käyttöön	  otosta

Ylevyyden	  tähän	  tekee	  ehkä	  ennen	  kaikkea	  se,	  että	  jo	  ajatus	  huomion	  kiinnittämisestä	  
sisäiseen	  elämään	  kuulostaa	  monista	  edelleen	  oudolta	  ja	  radikaalilta.	  Mitä	  se	  monelle	  
tietysti	  onkin.	  Ne	  ihmiset,	  jotka	  ovat	  ylittäneet	  outouden	  tunteen	  ovat	  joko	  edellä	  
kävijöitä	  tai	  ihmisiä,	  jotka	  ovat	  tajunneet,	  että	  pelkkä	  ulkoinen	  muutos	  ei	  enää	  riitä.	  Ja	  
ennen	  pitkää	  keskipohjalainen	  toimarikin	  siihen	  havahtuu.

Jossakin	  aiemmassa	  kommentissasi	  viittasit	  siihen,	  ettei	  ulkoinen	  kelpoisuus	  tee	  ihmisestä	  
pätevää	  työntekijää.	  Tässä	  sama	  asia	  peilautuu	  taiteen	  kautta.	  Vierailu	  Savonlinnassa	  tai	  
Porissa	  kerran	  kesässä	  ei	  sinänsä	  kultivoi	  ketään	  ellei	  esittävään	  taiteeseen	  saa	  sisäistä	  
suhdetta	  eli	  ellei	  se	  kosketa	  niin	  että	  jokin	  todellinen	  liikahtaa.	  Kuten	  sanoit,	  sama	  voi	  
tapahtua	  luonnon	  kokemuksessa.	  Olennaista	  on	  mielestäni	  se,	  että	  ihminen	  tunnistaa	  
yhteyden	  oman	  sisäisyytensä	  ja	  taiteellisen	  ilmaisun	  välillä.	  Parhaassa	  tapauksessa	  tämä	  
voi	  olla	  kimmoke	  alkaa	  työstää	  näiden	  välistä	  suhdetta	  omassa	  taiteellisessa	  
työskentelyssä.	  

vTarina

Hyödytöntä	  puimista

Meillä	  oli	  tiimin	  viihtyvyystilastot	  tipahtaneet	  (romahtaneet)	  Great	  Place	  to	  Work	  -‐kyselyssä	  
ja	  asiaa	  lähdettiin	  sitten	  puimaan	  ilman	  HR:n	  läsnäoloa	  kokoamalla	  neukkariin	  tiimi,	  
tiiminvetäjä	  ja	  esimiehemme.	  Luonnollisesti	  johto	  istuu	  vierekkäin	  toisessa	  kulmassa	  ja	  
työläiset	  toisessa.	  Jostain	  syystä	  minulle	  lankesi	  pitkälti	  puhemiehen	  rooli,	  kun	  puitiin	  mm.	  
resursointiin	  liittyviä	  ongelmia.	  Esitin	  mielestäni	  selkeästi	  ongelmia	  ja	  niihin	  erilaisia	  
ratkaisumalleja,	  joista	  ei	  sitten	  keskusteltu	  vaan	  vetäydyttiin	  perinteisen	  meidän	  bisnes	  on	  
niin	  erilaista	  -‐verukkeen	  taakse	  (konsulttibisnes,	  kuinka	  erilaista	  se	  voi	  olla,	  jos	  se	  on	  
näyttäytynyt	  minulle	  kolmessa	  työpaikassa	  samanlaiselta).	  Kun	  tunnin	  asemasotapalaveri	  oli	  
päättynyt,	  ilmoittaa	  käytännössä	  hiljaa	  ollut	  tiiminvetäjä,	  että	  olisi	  paljon	  helpompaa,	  jos	  
meillä	  olisi	  konkreettisia	  ehdotuksia.
Päätin	  olla	  hiljaa	  tuossa	  kohdassa	  ja	  kollegat	  pyörittelivät	  silmiään	  lähtiessään	  neukkarista.	  
No,	  kaikki	  jatkui	  kuin	  ennenkin	  ja	  olimme	  onnellisina	  poteroissamme.	  Myöhemmin	  kun	  olen	  
jutellut	  ihmisten	  kanssa,	  niin	  moni	  sanoo	  antavansa	  keskitien	  vastauksia	  ihan	  vaan	  sen	  
vuoksi,	  ettei	  tällaisia	  turhia	  keskustelutilaisuuksia	  järjestettäisi.
Osa	  johtamisesta	  menee	  tasolle,	  jota	  sanoisin	  suoraan	  henkiseksi	  väkivallaksi,	  ikään	  kuin	  
avioliitto,	  jossa	  toista	  alistetaan.	  Järjettömiä	  purkauksia	  ja	  syytöksiä,	  jota	  seuraa	  toisena	  
päivänä	  vuolaat	  kehut	  jostain	  pienestä	  asiasta.	  Huolestuttavaa	  tässä	  on	  se,	  että	  nämä	  uskovat	  
metodiensa	  toimivan.
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Taidot	  kunniaan!
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Kiinnostu ja kiitä

On	  kaksi	  asiaa,	  jotka	  ovat	  yksinkertaisia	  käytännön	  toimia	  ja	  eleitä,	  jotka	  jokainen	  voi	  
toteuttaa	  ja	  jokainen	  voi	  viljellä	  niin	  paljon	  kuin	  sielu	  sietää.	  Nimittäin	  kiinnostuminen	  eli	  
huomion	  antaminen	  ja	  kiitoksen	  sanominen	  tai	  muu	  myönteinen	  palaute.	  Nykyisestä	  
työpaikkakulttuurista	  päätellen	  sielu	  ei	  paljon	  siedä.	  Ja	  esimiehen	  sielun	  pelastamisesta	  on	  
nyt	  kyse.

Mistä	  kyse?

Kyökkipsykologia	  tietää	  tähän	  yksinkertaisen	  vastauksen	  mutta	  vastaa	  kysymyksellä:	  Miten	  
helppoa	  sinun	  on	  osoittaa	  kiinnostusta,	  jos	  sinusta	  ja	  sinun	  tarinastasi	  ei	  kukaan	  ole	  ollut	  
aidosti	  kiinnostunut?	  Miten	  osaat	  kiittää,	  jos	  
sinua	  ei	  ole	  kiitetty	  tai	  jos	  kukaan	  ei	  ole	  ollut	  
sinusta	  kiitollinen?

Kuulostaa	  juuri	  niin	  yksinkertaiselta	  kuin	  se	  on:	  
perustekijöiltä,	  joiden	  varaan	  elämässä	  moni	  
asia	  rakentuu.	  Jokainen	  voi	  katsoa	  peiliin:	  miten	  
helppoa	  tämä	  itselle	  on?	  Sitten	  peilata	  
vastausta	  sitä	  kasvatusilmastoa	  vasten,	  jonka	  
keskellä	  on	  kasvanut.	  

Jälleen	  kerran	  kansa	  jakautuu	  tässä	  kahtia:	  Ne,	  jotka	  ovat	  jääneet	  saamansa	  kasvatuksen	  ja	  
saamiensa	  mallien	  armoille	  ja	  toistavat	  niitä.	  Sitten	  ne,	  jotka	  ovat	  suostuneet	  huomaamaan,	  
ettei	  saaduilla	  eväillä	  välttämättä	  pitkälle	  päästä	  ja	  jotka	  ovat	  enemmän	  tai	  vähemmän	  
tietoisesti	  tarttuneet	  itseensä	  harjoitellakseen	  toteuttamaan	  kiittämistä	  ja	  kiinnostumista.

Ymmärtäminen	  vaatii	  aina	  ponnistuksen.
Väärinymmärtäminen	  ei	  vaadi	  yhtään	  mitään.

Toni	  Morrison

Harjoitteleminen	  ei	  ole	  välttämättä	  miellyttävää	  vaan	  tuntuu	  aluksi	  aika	  keinotekoiselta,	  mitä	  
se	  itse	  asiassa	  onkin.	  Se	  ei	  tule	  luonnostaan,	  koska	  luonnostaan	  ei	  tulisi	  mitään.	  Luonnollista	  
on	  kulkea	  ohi	  ja	  keskittyä	  aivan	  muihin	  asioihin.	  Esimerkiksi	  valittamaan,	  kritisoimaan	  ja	  
juoruilemaan,	  saamaan	  kiksejä	  seiskalehdestä	  tai	  muuten	  vain	  vahingoniloitsemaan	  toisten	  
epäonnistumisesta.	  

Kiinnostu	  ja	  kiitä	  mieli	  avoimena

Voin	  päättää	  tänään,	  että	  kiinnostun	  oikeasti	  jostakin	  ihmisestä	  ja	  hänen	  tarinastaan,	  asioista	  
joista	  hän	  puhuu.	  Päätän	  siis	  kuunnella,	  mieli	  avoimena	  ja	  kuuntelemiseen	  keskittyen.	  Kun	  
pysähtyy	  kuuntelemaan	  –	  siis	  aidosti	  kuuntelemaan	  niin,	  että	  hiljentää	  myös	  mielensä	  –	  voi	  
yllätyksekseen	  huomata	  monta	  asiaa.	  Yhtäkkiä	  voidaankin	  päästä	  hetkessä	  ’asian	  äärelle’	  eli	  
johonkin,	  jolla	  on	  oikeasti	  merkitystä	  kummallekin.	  Tai	  toinen	  ihminen	  voi	  kiinnostuksen	  
rohkaisemana	  kertoa	  asioita,	  joista	  hän	  itsekin	  oivaltaa	  jotakin	  olennaista.	  

Kiinnostuminen	  tarkoittaa	  läsnäoloa,	  jakamatonta	  huomion	  antamista	  toiselle	  siinä	  hetkessä.	  
Täysin	  mahdollista	  –	  siis	  tahdon	  asia.	  Jokainen	  päivä	  tarjoaa	  monia	  tilaisuuksia	  harjoitella	  sitä.
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Voin	  tänään	  päättää	  alkaa	  kiittää	  ihmisiä,	  niin,	  mitä	  erilaisimmista	  asioista.	  Useimmat	  ihmiset	  
tekevät	  päivän	  mittaan	  hyvää	  työtä,	  hyviä	  asioita	  toisille,	  auttavat	  tarvittaessa,	  luovat	  hyvää	  
tunnelmaa,	  ovat	  itse	  kiinnostuneita.	  Heitä	  voi	  kiittää	  näistä	  asioista.	  Tai	  sanoa	  jotain	  muuta	  
myönteistä.	  

Harjoitella	  ensin	  yksin?

Jos	  tämä	  tuntuu	  aivan	  ylivoimaiselta,	  asiaa	  voi	  harjoitella	  yksinään.	  Yleisesti	  tunnettuja	  
menetelmiä	  on	  monia,	  tässä	  kaksi:	  

Kiitä	  itseäsi	  siitä,	  mitä	  olet	  saanut	  aikaan	  ja	  mitä	  kaikkea	  hyvää	  huomasit,	  opit,	  teit	  päivän	  
kuluessa.	  Illalla	  kulunutta	  päivää	  toistuvasti	  katsellessasi	  näitä	  alkaa	  nähdä	  koko	  ajan	  
enemmän.

Kirjoita	  asioista,	  joista	  olet	  kiitollinen	  elämässäsi.	  Kun	  niitä	  alkaa	  listata,	  niitä	  huomaa	  entistä	  
enemmän.	  Elämä	  on	  antanut	  jokaiselle	  paljon	  ja	  antaa	  joka	  päivä.	  Ei	  vaadi	  paljon	  
mielikuvitusta	  katsoa	  ympärilleen,	  vain	  havaita.	  Näitä	  voi	  listata	  joka	  päivä	  aluksi	  kolme,	  
määrää	  voi	  lisätä	  kymmeneen	  ja	  harjoitusta	  voi	  vaikeuttaa	  listaamalla	  joka	  päivä	  eri	  asioita.	  

Tällä	  on	  hyvin	  lyhyen	  ajan	  sisällä	  se	  seuraus,	  että	  alkaa	  nähdä	  asioita,	  joista	  voi	  olla	  kiitollinen.	  
Pieniä	  arkipäiväisiä	  asioita,	  hetkiä,	  kohtaamisia,	  joiden	  ohi	  meni	  huomaamatta	  niitä.	  Jokainen	  
tällainen	  havahtuminen	  lisää	  kiitollisuuden	  voimaa,	  joka	  puolestaan	  lisää	  myönteisyyttä	  ja	  
onnellisuutta.	  Kun	  oppii	  kiittämään	  myös	  vastuksista	  ja	  haasteellisista	  ihmisistä,	  alkaa	  olla	  jo	  
pitkällä.

Entä	  esimies?

Esimies	  johtaa	  energiaa	  ja	  energialla.	  Edellä	  kuvatut	  asiat	  ovat	  kumpikin	  energisoivia	  ja	  
niiden	  puute	  energiaa	  vievää.	  Esimiehen	  tehtävä	  on	  tajuta	  näiden	  kahden	  ero	  ja	  sitten	  tehdä	  
asialla	  jotakin.	  

Esimiehen	  tilaisuus	  luoda	  uudenlaista	  ja	  parempaa	  työpaikkakulttuuria	  lähtee	  siitä	  
strategisesta	  vedosta,	  että	  hän	  tuo	  harjoittelevan	  ilmapiriin	  työpaikalle:	  tietoisesti	  
harjoitellaan,	  epäonnistuminen	  on	  sallittua,	  virheistä	  opitaan	  yhdessä.	  Samalla	  hän	  itse	  toimii	  
harjoittelemisen	  esimerkkinä.

Ehkä	  yhtä	  olennaista	  on	  se	  tunne,	  että	  kaikki	  seilaavat	  samassa	  harjoittelemisen	  veneessä	  eli	  
harjoittelevat	  yhdessä.	  Jokainen	  tietää,	  ettei	  harjoitteleminen	  ole	  helppoa.	  Jokainen	  tuntee	  

itsessään	  epäonnistumisen	  kirpaisun:	  ellei	  
harjoituksen	  epäonnistumisesta	  niin	  siitä,	  ettei	  
harjoittele.	  Jokainen	  tuntee	  miten	  toisenlaista	  on,	  
kun	  tietää	  että	  muutkin	  harjoittelevat.	  Mutta	  ehkä	  
ennen	  kaikkea:	  tämä	  on	  prosessi,	  joka	  ei	  erottele	  
ihmisiä	  vaan	  yhdistää	  heitä.	  Kaikki	  ovat	  kehityksen	  

virrassa,	  oppimassa	  yhdessä	  ja	  oppimassa	  toisiltaan.	  

Tämä	  on	  käytännöllinen	  tapa	  tuoda	  epäonnistuminen	  työpaikalle	  ja	  antaa	  sen	  johtaa	  juuri	  
siihen,	  mihin	  sen	  jokaisella	  työpaikalla	  tulisi	  johtaa:	  pelottomuuteen	  innovoida,	  kokeilla	  ja	  
luoda	  uutta.	  Jos	  tässä	  kohtaa	  puhuu	  elintärkeydestä,	  ei	  paljon	  liioittele.
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Menetettävää	  vähän,	  voitettavaa	  paljon

Kiittämistä	  ja	  kiinnostumista	  voi	  viljellä:	  siemeniä	  voi	  kylvää	  kaiken	  aikaa	  ja	  ennen	  pitkää	  –	  
jos	  osaa	  pitää	  maaperästä	  huolta	  (ei	  anna	  sen	  kuivua,	  muistaa	  muokata,	  kitkee	  rikkaruohoja)	  
–	  ne	  alkavat	  itää	  muinakin	  kuin	  ideoina.	  Tämä	  on	  kaikkien	  tehtävä	  -‐	  mutta	  esimiehen	  tehtävä	  
on	  se,	  että	  tämä	  tapahtuu	  ja	  etenee	  jatkuvasti	  ja	  oikeaan	  suuntaan.	  

Sillä	  oikeasti:	  jos	  näistä	  toimista	  ei	  pidetä	  tietoisesti	  huolta,	  asiat	  menevät	  luontaisesti	  
huonoon	  suuntaan.	  Kyynisyys	  voittaa	  innostumisen,	  teilaaminen	  rohkaisemisen,	  mitätöinti	  
kannustamisen,	  arvostelu	  arvostamisen,	  
vähättely	  kiitollisuuden.	  Aivotutkimus	  on	  
osoittanut,	  että	  ihmismieli	  askartelee	  
luontaisesti	  negatiivisten	  asioiden	  parissa.	  
Olemalla	  myönteinen	  ja	  kiitollinen	  
ihminen	  ylittää	  luonnollisen	  itsensä.

Tässä	  on	  selvästi	  näkyvissä,	  miten	  vähän	  
menetettävää	  ja	  miten	  paljon	  voitettavaa	  on,	  jos	  tämä	  otetaan	  vaikka	  kuukauden	  tai	  kolme	  
kuukauden	  ajan	  projektiksi	  ja	  katsotaan,	  mitä	  siitä	  seuraa.	  Jos	  työpaikan	  kulttuuri	  onnistuu	  
nostamaan	  esiin	  jotakin	  siitä	  parhaasta,	  joka	  jokaisessa	  ihmisessä	  on	  piilossa,	  kokeilu	  ei	  ole	  
mennyt	  hukkaan.	  

Lopuksi:	  Ei	  esimieskään	  ole	  automaatti.	  Häntäkin	  saa	  kiittää.	  Ja	  hänestäkin	  saa	  olla	  
kiinnostunut.	  Se	  tuntuu	  esimiehestä	  yhtä	  hyvältä	  kuin	  kenestä	  tahansa	  ihmisestä.	  Jokaiselle	  
esimiehelle	  tulee	  hetkiä,	  jolloin	  kumpikin	  ele	  tuntuu	  tärkeämmältä	  kuin	  koskaan.	  Silloin	  on	  
todellisten	  alaistaitojen	  osoittamisen	  paikka.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Opettele	  kiittämään	  ja	  ottamaan	  kiitos	  vastaan.
ü Harjoittele	  läsnä	  olevaa	  kuuntelemista.
ü Kysy,	  miten	  työpaikan	  ilmapiiri	  kannustaa	  ihmisissä	  parhaan	  esiin.

Susanna:	  Minulla	  särähti	  korvaan	  tuo,	  että	  ihmismieli	  on	  luontaisesti	  negatiivinen.	  Itse	  
en	  ainakaan	  kuulu	  siihen	  kategoriaan.	  Olen	  lukenut	  myös	  tutkimuksesta,	  jossa	  
myönteisyys	  oli	  perinnöllistä.	  Lucky	  me	  –	  syntymäonnellinen	  ihminen	  siis!	  Mutta	  silti	  
väitän,	  että	  myönteisyyttä	  on	  tosiaan	  mahdollista	  oppia.	  Se	  on	  näkökulmakysymys.	  
Tajusin	  sen	  taannoin,	  kun	  eräs	  ystäväni	  totesi,	  että	  minulla	  on	  ollut	  rankka	  elämä.	  
Oivalsin,	  että	  joku	  ajattelee	  elämäni	  olleen	  vaikeuksien	  taival	  –	  vaikka	  itse	  näin	  vain	  
mielenkiintoisen,	  onnellisen	  matkan.	  

Mikko:	  Tuosta	  negatiivisuudesta	  esimerkkinä	  käy	  se,	  että	  mieli	  pitää	  jokaista	  
kohtaamaansa	  toista	  ihmistä	  oletusarvoisesti	  vihollisena	  kunnes	  toisin	  todistetaan.	  
Samoin	  on	  todettu,	  että	  kun	  ihminen	  kuulee	  sanan	  muutos,	  oletus	  on	  välittömästi	  
negatiivinen.	  Puhutaan	  siis	  vähän	  eri	  asiasta,	  subjektiivinen	  kokemushan	  saattaa	  olla	  
aivan	  toinen.	  Asenteesta	  on	  paljon	  kyse,	  kuten	  sanoitkin.	  Myös	  oman	  negatiivisuuden	  
kohtaamisesta	  –	  sillä	  sitä	  on	  jokaisessa	  meissä.

! 93

Kyynisyys	  voittaa	  innostumisen,	  
teilaaminen	  rohkaisemisen,	  
mitätöinti	  kannustamisen,	  
arvostelu	  arvostamisen,	  vähättely	  
kiitollisuuden.



vTarina

Kiitos	  ja	  palaute

Parasta	  mitä	  töissä	  voi	  saada	  ja	  antaa	  on	  aito	  kiitos	  ja	  kannustava	  palaute.	  Mokia	  ja	  takaiskuja	  
tulee.	  Jokaiselle	  on	  tärkeää	  tulla	  nähdyksi	  ja	  huomatuksi	  teoista,	  ajatuksista	  ja	  ansioista.
Hyvä	  esimies	  on	  tunne-‐esimies.	  Hyvä	  esimies	  fokusoi	  ja	  valaisee	  tietä	  rauhallisesti	  kun	  syntyy	  
tunne	  siitä,	  että	  ollaan	  hetki	  eksyksissä	  tai	  jumissa.	  Osallistava	  esimies	  saa	  niin	  porukan	  kuin	  
yksittäiset	  ratkaisijatuloksentekijät	  kukoistamaan	  "Hei	  tämä	  on	  kaikkien	  meidän	  juttu.	  Tämä	  
on	  kaikkien	  meidän	  voitto"	  
Huonon	  johtamisen	  tulos	  on	  se,	  että	  yhteisössä	  ei	  ole	  henkeä,	  kipinää,	  naurua	  ja	  
taistelutahtoa.	  Osaaminen	  ja	  motivaatio	  vuotavat	  toisaalle.	  
Toisaalta	  huono	  johtajuus	  on	  myytti.	  Se	  on	  vastuun	  siirtämistä	  pois	  omista	  pölyisistä	  nurkista,	  
jollekin	  suuremmalle	  ja	  ulkoistetulle.	  Yhdessä	  eteenpäin	  meno	  tarkoittaa	  inspiroitumista,	  
omien	  rajojen	  ja	  mukavuustason	  ylittämistä,	  välillä	  mokaamistakin.	  Terve	  itsetutkiskelu	  on	  
aina	  parempi	  vaihtoehto	  kuin	  toisten	  syyllistäminen.
Meillä	  on	  liikaa	  puhetta,	  palavereita	  sekä	  peruutuspeiliin	  tuijottelua	  ja	  liian	  vähän	  tekoja	  sekä	  
rohkeita	  riskinottoja.	  Tarvitsemme	  enemmän	  aitoja	  strategisia	  kohtaamisia	  ja	  oivalluksia.	  
Tulevan	  esimiehen	  voima	  kumpuaa	  yhteisöistä	  ja	  hyvästä	  itsetunnosta.	  Meillä	  jokaisella	  on	  
oltava	  kyky	  tehdä	  itsemme	  ja	  lähiyhteisömme	  puolesta	  päätöksiä	  ja	  kantaa	  vastuu	  niistä.	  Niin	  
töissä	  kuin	  kotonakin.

! 94



Pidättäydy ja luo

Kun	  puhutaan	  mikrovalinnoista	  ja	  mikroharjoituksista,	  tarkoitetaan	  pieniä	  tekoja,	  usein	  vain	  
sisäisiä	  eleitä,	  jotka	  upotetaan	  keskelle	  arkea.	  

Pienellä	  teolla	  on	  kuitenkin	  suuri	  vaikutus,	  koska	  ihminen	  reagoi	  voimakkaasti	  siihen,	  että	  
jokin	  muuttuu.	  Siksi	  ihmiselle	  usein	  herää	  harjoitusten	  myötä	  sellainen	  tunne,	  että	  kaikki	  on	  
muutoksessa.	  Eikä	  hän	  ole	  väärässä.	  http://www.theworldsbestever.com/2011/06/06/33-‐
ways-‐to-‐stay-‐creative/

Mitä	  on	  valinta?

Vanha	  fraasi	  siitä,	  että	  emme	  voi	  valita	  sitä,	  mikä	  meitä	  tulee	  vastaan	  elämässä	  mutta	  me	  
voimme	  valita	  asenteemme	  ja	  asennoitumisemme,	  pitää	  tietysti	  paikkaansa.	  

Tätä	  ihmisen	  vapauden	  mahdollisuutta	  
mikrovalinta	  hyödyntää.	  Missä	  tahansa	  
hetkessä,	  jossa	  olemme	  ajattelemassa,	  
asennoitumassa	  tai	  reagoimassa	  totutulla	  
tavallamme,	  voimme	  pysähtyä	  ja	  kieltäytyä	  
tekemästä	  niin.	  Voimme	  valita	  toisin.	  

Tällainen	  pidättyminen	  voi	  koskea	  
esimerkiksi	  kyynisyyttä,	  teilaamista,	  
ärsyyntymistä,	  suorien	  sanojen	  sanomista,	  
valittamista	  jne.

Usein	  kiinnostavinta	  tällaisissa	  hetkissä	  on	  seurata	  omia	  sisäisiä	  reaktioitaan	  ja	  ehkä	  myös	  
ihmetystä	  siitä,	  miksi	  on	  tottunut	  reagoimaan	  niin	  kuin	  on.	  Tällaiset	  hetket	  ovat	  sisäisen	  
rehlektoinnin	  kannalta	  arvokkaita.

Sillä	  usein	  kysymys	  siitä,	  miksi	  on	  omaksunut	  kyseisiä	  tapoja	  ja	  tottumuksia,	  johtaa	  
lisäkysymyksiin.	  Silloin	  saa	  kokea	  olevansa	  oman	  elämänsä	  salapoliisi,	  joka	  ennen	  pitkää	  
ratkaisee	  tapauksen.

Mikä	  on	  harjoitus?

Asiat	  muuttuvat	  kiinnostavimmiksi	  siinä	  vaiheessa,	  kun	  alkaa	  luoda	  noiden	  sopimattomiksi	  
tai	  huonoiksi	  havaitsemiensa	  tapojen	  ja	  tottumusten	  tilalle	  uusia	  ja	  parempia.	  Luominen	  on	  
aina	  innostavaa.

Jos	  on	  taipumusta	  negatiivisuuteen,	  voi	  harjoitella	  myönteisen	  tai	  ainakin	  myönteisemmän	  
asenteen	  ajattelemista	  ja	  ääneen	  sanomista.	  Voi	  etsiä	  itsestä,	  asiasta,	  toisesta	  ihmisestä	  ja	  
tilanteesta	  yhden	  positiivisen	  asian	  ja	  kiinnittää	  huomionsa	  siihen.	  Se	  ei	  estä	  näkemästä	  
esimerkiksi	  asiassa	  kaikkea	  muutakin,	  mutta	  se	  mihin	  ihminen	  kiinnittää	  huomionsa,	  
vahvistuu.

Kymmenet	  tilanteet	  ja	  kohtaamiset	  arjessa	  antavat	  tilaisuuden	  tällaiseen	  harjoittelemiseen.	  
Tarvitsee	  vain	  herätä	  siihen	  mahdollisuuteen,	  jonka	  hetki	  tarjoaa	  ja	  käyttää	  tuo	  mahdollisuus	  
juuri	  siinä	  hetkessä	  olevalla	  tavalla.	  
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Missä	  tahansa	  hetkessä,	  jossa	  
olemme	  ajattelemassa,	  
asennoitumassa	  tai	  reagoimassa	  
totutulla	  tavallamme,	  voimme	  
pysähtyä	  ja	  kieltäytyä	  tekemästä	  
niin.	  
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Muutama	  harjoitus	  päivässä	  pitää	  mielen	  virkeänä	  ja	  hereillä.	  Mahdollisuus	  tietoisesti	  
muuttaa	  asioita	  toisenlaisiksi	  on	  inspiroivaa,	  
koska	  ihminen	  kokee	  niissä	  hetkissä	  oman	  
vapautensa.	  Ennen	  kaikkea	  sen,	  ettei	  hänen	  
tarvitse	  olla	  geeniensä	  ja	  ympäristönsä	  tuote	  
vaan	  hän	  voi	  omalla	  tietoisella	  päätöksellään	  
luoda	  omaa	  elämäänsä	  itse	  valitsemaansa	  suuntaan.	  

Harjoitteleminen	  muuttaa	  elämän

Harjoittelemisen	  myötä	  ihminen	  huomaa	  vähitellen,	  miten	  itsessä	  alkaa	  tapahtua	  muutoksia	  
tietoisen	  läsnäolon	  ja	  voimaantumisen	  suuntaan.	  Rutinoitunut	  arki	  alkaa	  muuttua	  
kiinnostavaksi,	  hetkittäin	  jopa	  seikkailuksi.	  Omassa	  olemuksessa	  tapahtuviin	  muutoksiin	  
alkavat	  reagoida	  muutkin	  ihmiset,	  positiivisella	  tavalla.	  

Elämisentunne	  muuttuu,	  koska	  ihminen	  tekee	  omasta	  elämästään	  enemmän	  kuin	  se	  
luontaisesti	  olisi.	  

Esimiehen	  tehtävä	  on	  tässäkin	  kohtaa	  näyttää	  tietä:	  ”Jos	  minä	  kykenen	  tähän,	  tekin	  kykenette.	  
Jos	  te	  tarvitsette	  apua,	  olen	  käytettävissä.	  Minä	  tulen	  tarvitsemaan	  teidän	  apuanne	  ja	  toivon	  
voivani	  luottaa	  teidän	  hyväntahtoisuuteenne.”

Mahdollisen	  maailma	  voi	  korvata	  eilisen	  maailman	  milloin	  tahansa.	  Tarvitaan	  vain	  kolme	  
lujaa:	  suostua	  läsnäoloon,	  herätä	  tiedostamaan,	  yltää	  tahtomaan.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Opettele	  valitsemaan	  tietoisesti.
ü Luo	  harjoittelemalla	  vanhojen	  tapojen	  tilalle	  uusia.
ü Kysy,	  mitä	  sellaista	  mielikuvituksesi	  voisi	  loihtia,	  joka	  muuttuisi	  todeksi.

Susanna:	  En	  tajunnut,	  mitä	  mikrovalinnoilla	  tarkoitetaan,	  voisitko	  kertoa	  esimerkkejä?	  
Sisäinen	  ele?	  Nyt	  tämä	  viestintäihminen	  kyllä	  tippui	  kartalta.	  Meni	  korkealta	  ja	  kovaa	  
ohi.

Mikko:	  Ok!	  Mikrovalinta	  on	  esimerkiksi	  kohtaaminen	  jonkun	  ihmisen	  kanssa,	  josta	  ei	  
pidä.	  Sen	  sijaan	  että	  välttää	  kohtaamasta,	  päättääkin	  kohdata.	  Sen	  sijaan	  että	  pitää	  
kiinni	  tuosta	  ei-‐pitämisestään,	  päästääkin	  siitä	  irti.	  Sen	  sijaan	  että	  kokisi	  
vaivautuneisuutta,	  päättääkin	  kiinnostua	  ja	  todella	  kuunnella,	  mitä	  tuolla	  ihmisellä	  on	  
sanottavaa.	  Tämän	  tyyppisiä	  valintoja,	  pienempiä	  ja	  suurempia,	  ihminen	  tekee	  päivittäin	  
kymmeniä.	  Sisäinen	  ele	  on	  esimerkiksi	  negatiivisen	  eleen	  muuntaminen	  positiiviseksi,	  
torjumisen	  kiinnostukseksi,	  ennakkoluuloisen	  avoimeksi.	  Puhutaan	  sisäisestä	  eleestä	  
siksi,	  ettei	  se	  välttämättä	  ilmene	  ulospäin,	  mutta	  meillä	  ihmisillä	  on	  kykymme	  aistia	  se	  
silti.
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Muutama	  harjoitus	  päivässä	  pitää	  
mielen	  virkeänä	  ja	  hereillä.



vTarina

Lapiohommia

Meillä	  on	  Gemilossa	  käytössä	  lapio-‐palkinto.	  Siihen	  saa	  kerättyä	  kiinnityksiä.	  Kolmesta	  
kiinnityksestä	  lapio	  tulee	  omaksi.	  Lapio	  annetaan	  ihmiselle,	  joka	  on	  jaksanut	  tehdä	  töitä,	  jotka	  
eivät	  välttämättä	  ole	  ylentäneet	  mieltä,	  mutta	  ilman	  kyseisten	  työtehtävien	  valmistumista	  ei	  
olisi	  pärjätty.	  Lapioon	  ostettiin	  nimilaatta,	  johon	  tulee	  nimi	  ja	  myöntämisvuosi.	  Lapion	  
varressa	  on	  vielä	  erikseen	  Gemilo	  Shovel	  Award	  -‐laatta.	  Nimi	  kaiverretaan	  kultasepällä	  ja	  se	  
on	  herättänyt	  kyseisissä	  liikkeissä	  huvittuneisuutta	  joka	  kerta.	  
Meillä	  yrityksessä	  lapio	  on	  tunnustus,	  jota	  ei	  saa,	  ellei	  ole	  todella	  ansainnut	  sitä.	  Toisin	  kuin	  
huippu-‐urheilussa,	  haluan	  esimiehenä	  palkita,	  että	  joku	  jaksaa	  myös	  tehdä	  tylsältäkin	  
tuntuvaa	  osaa	  työstään.	  Minusta	  vasta	  se	  on	  osoitus	  rautaisesta	  ammattilaisuudesta	  ja	  vaatii	  
itsensä	  ylittämistä,	  että	  saa	  valmista	  aikaan,	  vaikka	  onnistunut	  lopputulos	  voi	  joskus	  vaatia	  
hyvinkin	  monta	  yksitoikkoista	  toistoa	  ja	  se	  on	  tiedossa	  jo,	  kun	  työ	  aloitetaan.
Olen	  tyytyväinen,	  että	  aloitimme	  perinteen	  ja	  työntekijät	  vaikuttavat	  vilpittömästi	  otetuilta,	  
että	  heidän	  työpanoksensa	  huomioidaan.	  Lapio	  annetaan	  aina	  juhlallisesti	  ja	  paikalla	  ovat	  
kaikki	  työntekijät,	  kun	  työntekijää	  kiitetään	  hänen	  hyvin	  tekemästään	  työstä.	  Lapio	  on	  
luontevampi	  antaa	  kuin	  pokaali.	  Ehkä	  syynä	  on,	  että	  lapiosta	  tuli	  yrityksen	  työyhteisön	  
yhteinen	  tarina	  samalla	  ja	  se	  on	  jotain	  erilaista.	  Sellaista,	  mitä	  vain	  meidän	  yrityksessämme	  
voi	  saada.	  
Lapio	  annetaan	  tyypillisesti	  vain	  1-‐2	  kertaa	  vuodessa,	  mikä	  lisää	  sen	  arvostusta.
Katri	  Lietsala,	  Gemilo	  Oy,	  toimitusjohtaja
P.S.	  Ostimme	  kunnollisen	  kotimaisen	  lapion,	  koska	  vähempi	  ei	  riittäisi	  yrityksessä,	  jossa	  
tehdään	  kotimaista	  teknologiaa.
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Esimies – moninainen 

Saattaa	  olla,	  ettei	  juuri	  asemaan	  nostetulla	  esimiehellä	  ole	  –	  varsinkin,	  jos	  työkokemusta	  ja	  
myös	  ikää	  on	  vähän	  –	  käsitystä,	  mitään	  käsitystä,	  aavistusta	  tai	  värillistäkään	  aavistusta	  siitä,	  
mitä	  esimiehenä	  oleminen	  oikeastaan	  on.	  Hänellä	  saattaa	  olla	  vain	  mielikuvia	  siitä,	  millaista	  
on	  olla	  esimies.	  Tai	  mielikuvia	  siitä,	  millainen	  esimies	  hän	  on.	  Kummassakin	  tapauksessa	  
mielikuvat	  ovat	  usein	  vain	  mielikuvia,	  suuntaan	  tai	  toiseen.	  http://www.forbes.com/sites/
johnkotter/2012/10/26/5-‐skills-‐every-‐new-‐ceo-‐needs/

Hetkiä,	  tilanteita

On	  hetkiä,	  jolloin	  esimies	  saa	  ensimmäiset	  kokemuksensa	  esimiehenä	  olemisen	  
ulottuvuuksista.	  

• Kun	  hän	  kohtaa	  alaisen	  esimieheen	  kohdistuvan	  täysin	  kontrolloimattoman	  
raivonpurkauksen.	  

• Kun	  hän	  puoli	  tuntia	  kuuntelee	  alaisen	  itkun	  sekaista	  nyyhkytystä	  eikä	  ymmärrä	  
ollenkaan	  mistä	  on	  kyse.	  

• Kun	  alainen	  kertoo	  hänelle	  aviokriisinsä,	  pettämisensä	  ja	  pakkomielteisen	  halunsa	  
murhata	  isänsä.	  

• Kun	  alainen	  romahtaa	  täysin,	  sanoo	  ettei	  jaksa	  yksinhuoltajuuttaan	  kahden	  
pienokaisen,	  muuton	  ja	  maksamattomien	  laskujen	  kanssa.	  

• Kun	  alainen	  kertoo	  hänelle,	  että	  alaisen	  lähiesimies	  lähentelee	  ja	  uhkailee	  häntä	  
vuoropäivin.	  

• Kun	  hän	  joutuu	  kaksin	  käsin	  erottamaan	  toistensa	  kurkkuun	  käyneet	  alaisensa	  
toisistaan	  ja	  saa	  itsekin	  ohessa	  siipeensä.	  

Mihin	  kaikkeen	  esimiehestä	  on?

Vanhempi.	  Joillekin	  alaisilleen	  esimies	  identihioituu	  vanhemmaksi,	  hyvässä	  ja	  pahassa.	  Esimies	  
voi	  olla	  se	  turvallinen	  aikuinen,	  johon	  voi	  tarvittaessa	  tukeutua	  ja	  johon	  voi	  luottaa.	  Häneen	  
voi	  purkaa	  murrosikäistä	  kiukkuaan	  tai	  
infantiileja	  tunteitaan	  –	  jos	  uskaltaa.	  Ellei,	  niitä	  
voi	  ainakin	  hautoa	  mielessään.	  Jokainen	  
alainen	  on	  yksilö,	  myös	  kehitystasoltaan	  ja	  
siinä,	  miten	  hän	  on	  käynyt	  läpi	  omaa	  
suhdettaan	  vanhempiinsa.	  Esimiehen	  tehtävä	  
on	  kuin	  vanhemman	  tehtävä:	  olla	  kärsivällinen,	  
asettaa	  rajat	  lempeästi	  mutta	  lujasti	  ja	  näyttää	  omalla	  esimerkillään	  suuntaa	  siihen,	  miten	  
aikuisen	  oikeasti	  vuorovaikutetaan	  ja	  ollaan	  ihmisiä	  toisille.	  Ollaan	  kiinnostuneita	  ja	  
välitetään.

Terapeutti.	  Onko	  esimiehen	  ryhdyttävä	  ’terapeutiksi’?	  Toisinaan.	  On	  ainakin	  osattava	  
kuunnella.	  Elämä	  heittää	  erilaisia	  tilanteisiin,	  ja	  ihminen	  tarvitsee	  ihmisen	  ja	  hyvä	  esimies	  on	  
tässä	  kullan	  arvoinen.	  Varsinainen	  terapia	  on	  tietysti	  jätettävä	  ammattilaisille	  eikä	  yritettävä	  
leikkiä	  jumalaa.	  Rajanvetoa	  oppii	  tekemään	  vain	  kuulemalla	  itseään.	  

Pappi.	  Tulee	  tilanteita,	  joissa	  alainen	  avautuu	  esimiehelle	  kuin	  ripittäytyisi	  papille.	  Näin	  
suureen	  luottamukseen	  tulee	  mielestäni	  vastata	  luottamuksella.	  Iso	  kuunteleva	  korva	  usein	  
riittää,	  avemariat	  riippuvat	  sitten	  tilanteesta	  –	  ja	  syntien	  suuruudesta.
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Jokainen	  alainen	  on	  yksilö,	  myös	  
kehitystasoltaan	  ja	  siinä,	  miten	  hän	  
on	  käynyt	  läpi	  omaa	  suhdettaan	  
vanhempiinsa.
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Sosiaalityöntekijä.	  Joskus	  on	  autettava	  alaista	  saamaan	  asiansa	  järjestykseen	  ennen	  kuin	  
lapanen	  irtoaa	  kädestä	  kokonaan.	  Tämä	  on	  tietysti	  vähän	  edellisten	  tapaan	  
”virkavelvollisuuden	  ylittävää	  toimintaa”,	  mutta	  joskus	  on	  pidettävä	  huolta	  ja	  autettava	  
kaikilla	  käytettävissä	  olevilla	  keinoilla.

Poliisi.	  Alaisten	  väliset	  suhteet	  ja	  kiistat	  johtavat	  toisinaan	  siihen,	  että	  ’poliisia’	  tarvitaan.	  
Erottamaan	  riitapukarit	  toisistaan,	  kuulemalla	  osapuolia	  ja	  mahdollisia	  silminnäkijöitä	  ja	  
palauttamaan	  laki	  ja	  järjestys	  työyhteisöön.	  Joskus	  esimies	  saa	  kaivaa	  itsestään	  dekkarin,	  joka	  
tutkii	  johtolankoja	  päästäkseen	  selville	  tapahtumien	  kulusta	  ja	  mahdollisista	  motiiveista.	  

Tuomari.	  Esimiehen	  ehkä	  tärkein	  tehtävä	  on	  tehdä	  päätöksiä.	  Niinpä	  hän	  jakaa	  tarvittaessa	  
myös	  ’tuomion’,	  kuin	  erotuomari.	  Tuomarille	  pullikoimisesta	  ei	  välttämättä	  seuraa	  hyvää	  
mutta	  jos	  alainen	  on	  asiastaan	  varma,	  valituskanavaa	  kannattaa	  käyttää.	  Myös	  esimiehen	  on	  
ymmärrettävä,	  että	  päätös	  tuli	  tehtyä	  niiden	  tosiasioitten	  ja	  sen	  ymmärryksen	  valossa,	  jotka	  
sillä	  hetkellä	  olivat	  käytössä.	  Maalikameran	  kuva	  saattoi	  puuttua	  tai	  olla	  suttuinen	  eikä	  
linjamieskään	  ollut	  aivan	  hereillä.	  Silloin	  tulkitaan	  –	  ja	  sillä	  mennään.	  Ja	  pyydetään	  
tarvittaessa	  anteeksi,	  mikä	  lähes	  poikkeuksetta	  nostaa	  ihmisen	  arvoa	  toisten	  silmissä.

Harjoittelemalla	  oppii

Miten	  esimies	  yltää	  tähän	  kaikkeen,	  ellei	  hän	  ole	  käynyt	  kuin	  armeijan	  ja	  viikon	  
esimieskurssin	  lähtökohdikseen?

Ymmärtämällä	  ensiksi,	  että	  kaikkea	  voi	  harjoitella.	  
Omaa	  olemustaan	  voi	  kehittää	  siinä	  missä	  
taitojaankin.	  Toiseksi	  sen,	  että	  esimiehenä	  
oleminen	  on	  tasapainotaiteilua	  eli	  jatkuvaa	  
tasapainon	  hakemista.	  Siinä	  voi	  kehittyä	  
paremmaksi,	  mutta	  opittu	  kykykin	  on	  lunastettava	  

käsillä	  olevassa	  hetkessä	  uudestaan.	  

Kärsivällisyys	  on	  hyve,	  jota	  voi	  vahvistaa	  itsessään.	  Jos	  omassa	  kasvuympäristössä	  on	  oltu	  
kärsivällisiä,	  oppiminen	  ja	  osaaminen	  tavallisesti	  helpottuvat	  –	  tosin	  riippuen	  myös	  
esimiehen	  omasta	  luonteenlaadusta.	  Toisaalta	  kärsivällisyydellä,	  kuten	  kuuntelemisella	  ja	  
hyväksymisellä	  on	  rajat,	  jotka	  täytyy	  asettaa	  ellei	  –	  ja	  usein	  ei	  –	  toinen	  ihminen	  niitä	  tunnista	  
tai	  osaa	  sitä	  itse	  tehdä.	  

Johtaessaan	  esimies	  on	  tahtonsa	  ja	  osaamisensa	  varassa	  saadakseen	  alaiset	  toimimaan	  
tehokkaasti	  haluamaansa	  suuntaan.	  Tässä	  moodissa	  on	  luontaisesti	  vähän	  tilaa	  myötätunnolle	  
ja	  kuuntelemiselle,	  sillä	  hetki	  vaatii	  toimintaa	  eikä	  hiilistelyä.	  Miten	  oppia	  olemaan	  tehokas	  
olematta	  kova,	  ymmärtävä	  ja	  huomioon	  ottava	  olematta	  löperö?	  

Työskentele	  itsesi	  kanssa

Nämä	  ovat	  ennen	  kaikkea	  taitoja,	  joiden	  vahvistamiseen	  esimies	  voi	  käyttää	  apunaan	  sisäistä	  
työskentelyä.	  

• Oikeat	  harjoitukset	  vahvistavat	  kohtaamaan	  tilanteet	  ja	  ihmiset	  sellaisenaan,	  ilman	  
ennakkokäsitysten	  ja	  mielikuvien	  muureja.	  

• Mielikuvaharjoitukset	  auttavat	  ennakoimaan	  tilanteita.	  
• Tunteiden	  ja	  tuntemusten	  kohtaaminen	  sekä	  herkistää	  että	  lujittaa	  sisintä,	  jonka	  

varassa	  sekä	  kohtaamiset	  että	  päätökset	  syntyvät.	  
• Syventävä	  työskentely	  auttaa	  tavoittamaan	  olennaisen	  ja	  näkemään	  asioiden	  läpi.	  
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Ymmärtämällä	  ensiksi,	  että	  kaikkea	  
voi	  harjoitella.	  Omaa	  olemustaan	  
voi	  kehittää	  siinä	  missä	  
taitojaankin.



• Oman	  sisäisyyden	  kohtaaminen	  auttaa	  siinä,	  miten	  lähelle	  osaa	  mennä	  ja	  miten	  lähelle	  
päästää	  ja	  silti	  säilyttää	  tarvittavan	  etäisyyden	  eikä	  mennä	  mukaan	  toisen	  tunteisiin	  ja	  
mielialoihin	  ja	  impulsseihin.	  

• Sisäinen	  työskentely,	  ennen	  kaikkea	  oman	  autenttisuuden	  löytäminen,	  johtaa	  myös	  
toisessa	  ihmisessä	  olevan	  autenttisen	  tavoittamiseen.	  Ja	  sitä	  myötä	  sen	  kohtaamiseen.

Esimies	  oppii	  olemaan	  ihminen	  ja	  samalla	  esikuva.	  Johtaminen	  ei	  perustu	  ulkoiseen	  asemaan	  
tai	  ulkoiseen	  auktoriteettiin	  vaan	  alaisten	  tahtoon	  seurata	  jotakin,	  jonka	  he	  tunnistavat	  
oikeaksi	  ja	  todeksi.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Harjoita	  kärsivällisyyttä	  mutta	  aseta	  rajat.
ü Ole	  luja	  olematta	  kova.
ü Harjoittele	  ennakkoluulottomuutta	  –	  suostu	  purkamaan	  vanhentuneita	  mielikuviasi.

Susanna:	  Lisäisin	  listaan	  hyvin	  tärkeän	  esimiehen	  roolin:	  palvelija.	  Esimiehisyys	  on	  
palvelutehtävä.	  Esimiehen	  tehtävä	  on	  tehdä	  olosuhteista	  sellaiset,	  että	  työyhteisö	  pystyy	  
parhaimpaansa.	  Tarvittaessa	  siis	  esimies	  on	  se,	  joka	  käy	  ostamassa	  tehtaan	  pakkaamoon	  
radion,	  jotta	  pakkaamossa	  on	  parempi	  [iilis	  tehdä	  töitä.	  

Mikko:	  Todella!	  En	  laittanut	  sitä	  tähän	  vaikka	  se	  on	  oikeastaan	  tehtävän	  ydin.	  Kirjoitin	  
siitä	  jo	  muutamaan	  kertaan	  enkä	  halunnut	  jankuttaa…

v Tarina	  

Jämäkkyyttä	  tarvitaan

Muutamia	  kertoja	  olen	  huomannut,	  että	  sellaiset	  johtajat,	  jotka	  olen	  kokenut	  hyvinä	  eli	  he	  
ovat	  aidosti	  ihmisen	  kohtaavia,	  kuuntelevia	  ja	  neuvottelukykyisiä,	  eivät	  kykene	  
irrottautumaan	  tästä	  toimintatavasta	  silloinkaan,	  kun	  alaisten	  keskuudessa	  vallitsee	  täysi	  
kaaos.	  Toisin	  sanoen	  neuvotteleva	  johtaja	  pyrkii	  neuvotteluun	  kaikkien	  kanssa	  myös	  niissä	  
tapauksissa,	  joissa	  esimerkiksi	  yhden	  henkilön	  käytös	  vaikuttaa	  erittäin	  negatiivisesti	  koko	  
alaisryhmään.	  Jos	  neuvottelu	  ei	  johda	  muutokseen,	  tilanne	  jää	  pahasti	  auki,	  ilmapiiri	  
huononee	  ja	  kaikkien	  yhteistyö	  vaarantuu.
Juhana	  Kokkonen
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Kevytmielinen rekrytointi

Sanotaan,	  että	  hyvä	  esimies	  palkkaa	  itseään	  hiksumpia	  alaisia.	  	  Tällä	  ei	  tarkoiteta	  sitä,	  että	  
esimies	  voi	  olla	  typerä	  ja	  osaamaton	  vaan	  ettei	  esimiehen	  tarvitse	  osata	  kaikkea.	  Eikä	  
välttämättä	  olla	  paras.	  Hänen	  tehtävänsähän	  on	  johtaa.

Rekrytointi	  on	  ydintoimintaa

Taitava	  esimies	  rekrytoi	  tiimin,	  jossa	  ihmisten	  osaamiset,	  henkilökohtaiset	  taipumukset	  ja	  
intohimon	  kohteet	  täydentävät	  toisiaan.	  Kun	  kaikki	  osaavat	  vähän	  erilaisia	  asioita,	  hirma	  osaa	  
vaikka	  mitä.	  

Rekrytointi	  on	  kokemukseni	  mukaan	  yksi	  
esimiestyön	  vaikeimpia	  asioita.	  Siksi	  on	  
käsittämätöntä,	  miten	  vähän	  siihen	  saa	  oppia	  ja	  
miten	  vasemmalla	  kädellä	  rekrytointiprosesseja	  
hoidetaan.

Rekrytointi	  on	  työtä	  hakevan	  yksilön	  kannalta	  valtavan	  iso	  päätös:	  ihminen	  irtisanoutuu	  
luultavasti	  edellisestä	  työpaikastaan,	  jossa	  hän	  on	  viihtynyt	  kenties	  vuosiakin.	  Hän	  joutuu	  
kenties	  muuttamaan	  uuden	  työpaikan	  vuoksi.	  Hän	  jättäytyy	  koeajan	  ajaksi	  tyhjän	  päälle,	  eli	  
ottaa	  riskin	  virhevalinnasta.

Jokaisen	  rekrytoivan	  ihmisen	  tulisi	  suhtautua	  jokaiseen	  rekrytilanteeseen	  tällä	  vakavuudella.	  
Jos	  palkkaamiseen	  suhtauduttaisiin	  näin	  vakavasti,	  myös	  iso	  osa	  rekrytointivirheistä	  
vältettäisiin.	  

Järki	  ja	  tunteet

Oman	  kokemukseni	  mukaan	  rekrytointeihin	  suhtaudutaan	  erittäin	  tunteenomaisesti.	  Ehkä	  se	  
johtuu	  siitä,	  ettei	  omalla	  alallani	  ole	  yhtä	  ja	  ainoaa	  oikeaa	  koulutusväylää,	  jolla	  voitaisiin	  
mitata	  pätevyyttä.	  

Fiilis	  on	  toisaalta	  olennainen	  osa	  onnistunutta	  rekrytointia.	  Ja	  kelpoisuus	  taas	  on	  monessakin	  
tehtävässä	  aivan	  väärä	  rekrytoinnin	  mitta.	  Mutta	  hiiliksen	  lisäksi	  on	  toki	  joitakin	  olennaisia	  
muitakin	  kysymyksiä:	  onko	  ihmisellä	  kokemusta,	  onko	  tiedossa,	  että	  hän	  osaa	  olennaisimmat	  
työn	  vaatimat	  asiat,	  onko	  hän	  persoonaltaan	  sellainen,	  että	  hän	  soveltuu	  tehtävään	  ja	  osaksi	  
tiimiä.	  Onko	  hirmassa	  juuri	  kyseisen	  ihmisen	  ”kokoinen”	  paikka	  vailla	  täyttämistä?

Liian	  usein	  yrityksessä	  on	  mietitty	  speksit	  rekrytoitavalle	  henkilölle:	  mitä	  hänen	  tulee	  osata	  ja	  
millainen	  kokemus/koulutus	  hänellä	  pitää	  olla,	  mutta	  käytännössä	  vaatimukset	  ollaan	  
valmiita	  unohtamaan	  heti,	  kun	  sopivan	  hurmaava	  ihminen	  tulee	  vastaan.	  Hurmaantumisessa	  
ei	  ole	  mitään	  pahaa,	  mutta	  sen	  varjolla	  ei	  saa	  unohtaa	  niitä	  alunperin	  haluttuja	  ominaisuuksia.	  
Työelämän	  realiteetit	  tulevat	  kuitenkin	  vastaan,	  olipa	  ihminen	  miten	  viehättävä	  persoona	  
tahansa.	  
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Siksi	  on	  käsittämätöntä,	  miten	  
vähän	  siihen	  saa	  oppia	  ja	  miten	  
vasemmalla	  kädellä	  
rekrytointiprosesseja	  hoidetaan.



Rekrytoinnit	  ja	  työhyvinvointi

Onnistuneet	  rekrytoinnit	  ovat	  olennainen	  osa	  koko	  työpaikan	  henkeä	  ja	  työssä	  viihtymistä.	  Se	  
ei	  kuitenkaan	  riitä,	  että	  rekrytoidaan	  vain	  mukavia	  ihmisiä	  vaan	  aivan	  yhtä	  lailla	  ne	  todelliset	  
työtaidot	  ovat	  osa	  työpaikan	  ilmapiiriä.	  Tämän	  
valitettavan	  moni	  esimies	  unohtaa.	  Ei	  riitä,	  että	  
työkaveri	  on	  mukava.	  Jos	  hän	  ei	  selviydy	  
työtehtävistään,	  kollegat	  joutuvat	  
kohtuuttomasti	  paikkailemaan	  hänen	  töitään	  
tai	  tekemättä	  jättämisiään,	  niin	  se	  nakertaa	  
sisäistä	  spirittiä	  vielä	  enemmän.	  

Nykyisessä	  työssä	  viihtymistä	  korostavassa	  yhteiskunnassa	  on	  syntynyt	  jotenkin	  harhainen	  ja	  
liiaksikin	  tunteen	  varaan	  pohjautuva	  käsitys	  siitä,	  mitä	  tarkoittaa	  työssä	  viihtyminen.	  Se	  
heijastuu	  myös	  rekrytointeihin.	  

Mikko:	  Jylhä	  lopetus!	  Mitä	  työssä	  viihtyminen	  mielestäsi	  sitten	  tarkoittaa?

Susanna:	  Se	  merkitsee	  eri	  ihmiselle	  varmaankin	  erilaisia	  asioita.	  Osa	  korostaa	  
ihmissuhteiden	  merkitystä,	  toisille	  riittää,	  että	  työt	  sujuvat	  mukavasti.	  Kirjoitit	  
aiemmin	  ihanuusalueesta.	  Työssä	  viihtyminen	  voi	  merkitä	  sitä,	  että	  jokainen	  kokisi	  
pääsevänsä	  omalle	  ihanuusalueelleen.	  Työ	  olisi	  mielekästä,	  siinä	  kokisi	  
onnistumisen	  elämyksiä	  ja	  työpaikan	  ihmissuhteet	  tukisivat	  ihanuusalueelle	  
pääsemistä.	  Töissä	  ei	  tarvitse	  olla	  kavereita,	  mutta	  arvostava	  ja	  avoin	  ilmapiiri	  
tarvitaan,	  jotta	  ihmiset	  pääsevät	  parhaimpaansa.	  Aina	  ei	  ole	  kivaa,	  mutta	  
ihanuusalueella	  oman	  kokemukseni	  mukaan	  on	  kyllä	  kivaa.	  

vTarina
Rekrytoinnista	  se	  lähtee

Tehtäväni	  oli	  HTML	  front-‐end	  development	  –osaston	  luominen,	  ja	  	  rekrytoin	  siihen
ihmisiä	  vuoden	  ajan	  valikoiden	  heitä	  yksitellen.	  Asetin	  valintoja	  tehdessäni	  tiimiin	  
sopivuuden	  ja	  kommunikaation	  toimivuuden	  etusijalle,	  joskus	  jopa	  asiaosaamisenkin	  edelle.	  

Tämän	  seurauksena	  yhteisön	  henki	  salli	  yli	  30	  henkilöä	  käsittäneen	  osaston	  lähes	  
tiiminomaisen	  toimimisen.	  Keskinäinen	  yhteys	  ja	  "kemia"	  toimivat	  erinomaisesti	  ja	  sen	  
ansiosta	  saatiin	  myös	  parempia	  tuloksia.	  Meininki	  oli	  lämmin,	  avoin,	  luottamuksellinen	  ja	  
positiivinen.	  Myös	  palaute	  oli	  hyvää,	  sekä	  osaston	  sisältä	  että	  muualta	  hirmasta	  ja	  myös	  
asiakkailta.

Itse	  olin	  ylpeä	  tästä,	  koska	  olin	  onnistunut	  muodostamaan	  monelle	  hyvän	  työpaikan,	  jossa	  ei	  
ollut	  kyse	  vain	  kovilla	  kompetensseilla	  kilpailemisesta	  vaan	  tiimiyhteensopivuudesta,	  yhteen	  
hiileen	  puhaltamisesta	  ja	  yhteisestä	  saavutetuista	  tuloksista	  iloitsemisesta.	  

Olin	  monelle	  alaiselleni	  myös	  luottamushenkilö.	  He	  tulivat	  purkamaan	  kanssani	  muitakin	  kuin	  
vain	  työasioita,	  mikä	  tosin	  toi	  minulle	  omat	  rasitteensa	  mutta	  minkä	  toisaalta	  koin	  tosi	  isona	  
ja	  voimaannuttavana	  luottamuksen	  osoituksena.	  

! 102

Onnistuneet	  rekrytoinnit	  ovat	  
olennainen	  osa	  koko	  työpaikan	  
henkeä	  ja	  työssä	  viihtymistä.



Toki	  muitakin	  hyviä	  ja	  syviä	  ystävyssuhteita	  syntyi	  siitä	  yhteishengestä	  työtovereiden	  välille	  
ja	  tämä	  kontaktien	  verkosto	  onkin	  edelleen	  voimissaan	  vaikka	  itse	  yritys	  sulkikin	  ovensa	  jo	  
lähes	  10	  vuotta	  sitten.	  
Uskon	  että	  aika	  lailla	  koko	  homma	  lähti	  siitä,	  miten	  esimies	  pystyi	  luomaan	  tilanteen,	  jossa	  
kasassa	  oli	  porukka,	  joka	  halusi	  ja	  pystyi	  keskenään	  pitämään	  yllä	  hyvää	  henkeä,	  
huolehtimaan	  siitä,	  että	  ketään	  ei	  jätetä	  ulkopuolelle	  ja	  samanaikaisesti	  tuomaan	  esille	  ja	  
yhdistämään	  kaikkien	  vahvuudet.
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(Lauman)johtajan tehtävä: alaisten puolustaminen

Esimiehen	  tehtävää	  verrataan	  monesti	  laivan	  kapteenin	  tehtävään.	  Itse	  olen	  monesti	  ajatellut,	  
että	  pomon	  tehtävä	  muistuttaa	  paljon	  laumanjohtajan	  tehtävää.	  Ja	  hyvä	  lauman	  johtaja	  on	  
riittävän	  rohkea	  ja	  vahva	  puolustamaan	  omiaan	  tarvittaessa.	  

Esimies	  kestää	  ulkoisen	  paineen

Tavoitteena	  on	  lauman	  selviäminen,	  ja	  sen	  menestys.	  Tämä	  monesti	  unohtuu,	  kun	  puhutaan	  
esimiesroolista	  –	  ajatellaan	  helposti,	  että	  esimies	  ja	  hänen	  tiiminsä	  ovat	  eri	  puolilla	  ja	  
taistelevat	  toisiaan	  vastaan.

Lauman	  esimiehen	  eräs	  tärkeä	  tehtävä	  on	  olla	  
se,	  joka	  ottaa	  tarvittaessa	  ulkopuoliset	  huudot	  
vastaan	  ja	  erityisesti	  puolustaa	  laumansa	  
jäseniä.	  Oli	  alainen	  syypää	  tilanteeseen	  tai	  ei,	  
esimies	  kantaa	  siitä	  vastuun.	  Pyykit	  pestään	  
sisäisesti,	  mutta	  pomo	  on	  se,	  joka	  puolustaa	  
alaistaan	  ulospäin	  ja	  ottaa	  vastuun	  kantaakseen.	  

Kun	  asiakas	  soittaa	  kitarisat	  punoittaen	  esimiehelle	  ja	  valittaa	  hänen	  alaisensa	  työstä,	  on	  
esimiehen	  tehtävä	  ottaa	  asiallisesti	  palaute	  vastaan	  ja	  kertoa,	  miksi	  alainen	  on	  toiminut	  niin	  
kuin	  on	  toiminut.	  Eli	  esimiehen	  tehtävä	  on	  perustella/puolustaa	  alaisensa	  käytöstä	  ja	  jos	  
käytös	  ei	  ole	  perusteltua,	  esimiehen	  tehtävä	  on	  kertoa,	  että	  alainen	  on	  toiminut	  paremman	  
tiedon	  puutteessa.	  

Jos	  alainen	  on	  toiminut	  oikein,	  on	  esimiehen	  tehtävä	  häntä	  puolustaa.	  Jos	  alainen	  on	  toiminut	  
väärin,	  on	  esimiehen	  tehtävä	  kertoa,	  että	  hän	  ei	  ole	  tarpeeksi	  ohjannut	  tai	  seurannut	  alaisensa	  
toimia	  eli	  ottaa	  syyt	  niskoilleen.	  Tämän	  kaiken	  pitää	  tietysti	  johtaa	  keskusteluun	  esimiehen	  ja	  
alaisen	  välillä,	  jossa	  esimies	  kertoo,	  mikä	  on	  oikea	  tapa	  toimia	  tällaisissa	  tilanteissa.

Toisenlainen	  todellisuus

Valitettavasti	  tämä	  tuntuu	  liian	  usein	  juuri	  päinvastoin:	  liian	  usein	  kuulee	  siitä,	  että	  esimies	  
kerää	  kunniat,	  mutta	  kun	  jotain	  menee	  pieleen,	  niin	  hän	  osoittaa	  sormella	  tiiminsä	  suuntaan.	  
Tällainen	  esimies	  on	  pelkuri,	  eikä	  ansaitse	  laumansa	  kunnioitusta	  eikä	  siis	  sovi	  esimieheksi.

Olen	  itse	  marssinut	  kerran	  kampaajalta	  vihaisena	  ulos,	  kun	  kampaamon	  esimies	  kävi	  
vuoronperään	  tarkistamassa	  kampaamon	  asiakkaiden	  ”päät”	  ja	  moitti	  alaistensa	  töitä	  
asiakkaiden	  kuullen.	  Se	  oli	  noloa	  meidän	  asiakkaiden	  näkökulmasta,	  sillä	  kuka	  nyt	  haluaa	  
kampaamossa	  ollessaan	  kuulla,	  että	  omissa	  hiuksissa	  on	  menossa	  prosessi,	  joka	  menee	  
kenties	  pieleen.	  Eikä	  kyse	  ollut	  pieleen	  menemisestä	  vaan	  siitä,	  että	  omistaja	  tahtoi	  puuttua	  
kaikkeen	  ja	  olemassa	  oli	  vain	  hänen	  tapansa	  tehdä	  asiat.	  

Vastaavanlainen	  tapahtuma	  sattui	  pari	  viikkoa	  sitten	  itsepalvelukirpputorin	  kassalla,	  jossa	  
uutta	  työntekijää	  ripitettiin	  niin,	  että	  koko	  kassajono	  kuuli.	  Asiakas,	  jolla	  oli	  ongelma	  tai	  
valituksen	  syy,	  ei	  ollut	  läheskään	  niin	  närkästynyt	  asiasta	  kuin	  esimies	  oli.	  Joten	  tuntui	  siltä,	  
että	  esimies	  halusi	  tilanteen	  varjolla	  osoittaa	  uudelle	  työntekijälle	  paikkansa.	  
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Pyykit	  pestään	  sisäisesti,	  mutta	  
pomo	  on	  se,	  joka	  puolustaa	  
alaistaan	  ulospäin	  ja	  ottaa	  vastuun	  
kantaakseen.



Mikko:	  Tuo	  huomiosi	  siitä,	  että	  jostain	  kumman	  syystä	  esimies	  ja	  tiimi	  ovat	  kuin	  
toistensa	  kilpailijoita	  tai	  vastustajia	  –	  yhteistyön	  ja	  yhdessä	  tekemisen	  sijasta.	  Miksi	  
arvelet,	  että	  tämä	  on	  näin?	  Vastuunottamisen	  puuttuva	  kyky	  vai	  onko	  erillisyys	  
yhteisyyttä	  ’luonnollisempaa’?

Susanna:	  Vastakkaisasettelut	  ovat	  johtaneet	  siihen.	  On	  taisteltu	  omista	  eduista	  
yhteisten	  etujen	  kustannuksella	  –	  molemmin	  puolin.

vTarina

Alaisten	  puolustaja

Omalla	  alallani	  olen	  pitänyt	  benchmarkkina	  sitä,	  rohkeneeko	  esimies	  puolustaa	  alaistaan	  
silloin,	  kun	  paine	  ulkoa	  käy	  kovaksi.	  Se	  on	  mielestäni	  esimiehen	  tärkein	  tehtävä	  silloin,	  kun	  
luodit	  alkavat	  lennellä.	  Olen	  nähnyt	  hirvittäviä	  tilanteita,	  joissa	  esimies	  taipuu	  ulkoisen	  
painostuksen	  edessä	  kuin	  ruoko	  tuulessa,	  mutta	  myös	  esimiehiä,	  jotka	  menevät	  (minusta	  
oikea)	  periaate	  edellä	  ja	  haukkuvat	  alaiset	  vasta	  kulmahuoneessa.
JR	  Leskinen,	  Kauppalehti
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Ulkoa	  sisään
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Esimies, ylitä itsesi!

Jossakin	  vaiheessa	  uraansa	  jokaisen	  esimiehen	  olisi	  hyvä	  kysyä	  itseltään,	  mitä	  hän	  on	  
itsestään	  tehnyt.	  Onko	  hän	  pelkkä	  ympäristön	  ja	  perimän	  tuote	  ja	  aikooko	  hän	  mennä	  näillä	  
’tehdasasetuksilla’	  loppuelämänsä?

Itsensä	  ylittäminen	  –	  you	  can	  do	  it!

Kaikki	  kehittyminen	  edellyttää	  itsensä	  ylittämistä.	  Ne	  voivat	  olla	  arkisia	  asioita,	  jotka	  liittyvät	  
elämän	  laadun	  parantamiseen,	  tai	  sitten	  suurempia	  tavoitteita.	  http://lifehacker.com/
5928115/how-‐to-‐hack-‐the-‐beliefs-‐that-‐are-‐holding-‐you-‐back

Itsensä	  ylittäminen	  ilmentää	  ihmisessä	  olevaa	  tahtoa	  kehittyä.	  Kyse	  on	  kuin	  ihmisen	  DNA:han	  
upotetusta	  evoluution	  periaatteesta,	  jonka	  esimerkiksi	  Ken	  Wilber	  on	  muotoillut	  seuraavasti:	  

”Mutta	  se	  juuri	  onkin	  koko	  evoluution	  idea:	  se	  ylittää	  aina	  aikaisemmat	  
saavutuksensa.	  Se	  pyrkii	  aina	  taistelemaan	  uusien	  rajojen	  asettamisen	  puolesta,	  ja	  
sitten	  se	  taistelee	  vastaavalla	  vimmalla,	  jotta	  se	  voisi	  rikkoa	  ne,	  ylittää	  ne,	  ja	  siirtyä	  
niiden	  tuolle	  puolen	  kohti	  kattavampia,	  täydellisempiä	  ja	  kokonaisvaltaisempia	  
muotoja.”

Ken	  Wilber:	  Kaiken	  lyhyt	  historia

Ihminen	  tahtoo	  tulla	  paremmaksi	  ja	  ylittää	  omat	  aiemmat	  rajansa.	  Tätä	  kehityspyrkimystä	  
vastustaa	  ihmisen	  halu	  toistaa	  samaa,	  pysytellä	  turvassa	  ja	  välttää	  astumasta	  
tuntemattomaan.	  Juuri	  siksi	  sitä	  kutsutaan	  itsensä	  ylittämiseksi.

Itsensä	  ylittäminen	  ja	  hyvinvointi

Itsensä	  ylittämisen	  seurauksena	  ihminen	  saa	  yhteyden	  todelliseen	  itseensä,	  tuohon	  ihmisen	  
yksilöllistä	  evoluutiota	  ohjaavaan	  kehitysimpulssiin.	  Ihminen	  kokee	  elävänsä,	  tuntevansa,	  että	  
hän	  toteuttaa	  alkuperäistä	  ja	  todellista	  itseään	  omassa	  elämässään	  ja	  kehityksessään.	  Tällä	  
ihminen	  luo	  elämäänsä	  perustavaa	  laatua	  olevan	  elämisentunteen,	  joka	  on	  samalla	  hänen	  
hyvinvointinsa	  perusta.	  Ihminen	  voi	  hyvin	  ja	  loistaa	  kun	  hän	  kokee	  elävänsä.	  Kääntöpuolena	  
ihminen	  turhautuu,	  masentuu,	  uupuu,	  sairastuu	  
ja	  voi	  huonosti	  paljon	  helpommin,	  ellei	  hän	  saa	  
tätä	  kokemusta	  elämästään.	  

Tämä	  näkökulma	  palauttaa	  
hyvinvointikeskustelun	  oireista	  syihin.

Tämä	  on	  pohtimisen	  arvoinen	  asia	  erityisesti	  esimiehelle,	  joka	  toimii	  esimerkkinä	  myös	  
hyvinvoivasta	  ihmisestä.	  Jos	  esimies	  voi	  hyvin	  edellä	  kuvatulla	  tavalla,	  hän	  levittää	  todellista	  
hyvinvointiaan	  myös	  työyhteisöön.

Itsensä	  voittaminen	  

Itsensä	  voittamisessa	  on	  kyse	  itsensä	  ylittämisestä.	  Itsensä	  voittaminen	  on	  jotakin,	  joka	  
kohtaa	  ihmistä	  päivittäin	  satojen	  valintojen	  keskellä.	  Tärkeimpiä	  haasteita	  ovat	  saman	  sokea	  
toistaminen,	  pelkojensa	  mukaan	  toimiminen	  sekä	  lamauttava	  epävarmuus.
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Ihmisellä	  on	  järkevä	  taipumus	  rutiineihin,	  koska	  ne	  helpottavat	  arjen	  sujumista	  ja	  jättävät	  
aikaa	  ja	  energiaa	  muuhun.	  Mihin	  muuhun,	  kannattaa	  aika	  ajoin	  kysyä.	  

Se,	  että	  ihminen	  ja	  hänen	  kehitysimpulssinsa	  
hukkuvat	  rutiinien	  alle,	  koska	  ihminen	  ei	  
havahdu	  eikä	  osaa	  kehittää	  itselleen	  
esimerkiksi	  kunnollisia	  harjoitusrutiineita,	  on	  
pieni	  tragedia.	  Autopilotilla	  eläminen	  ei	  lisää	  
ihmisen	  hyvinvointia,	  päinvastoin.	  Arjen	  
harmaus	  altistaa	  ihmistä	  erilaisille	  lieveilmiöille	  kuten	  riippuvuuksille	  ja	  viihteellistymiselle	  
tai	  muille	  todellisen	  kaipuun	  täyttymistä	  korvaaville	  toiminnoille.	  

Pelkojensa	  kohtaaminen

Esimies	  voi	  yhdessä	  muiden	  työntekijöiden	  kanssa	  luoda	  sellaisia	  käytänteitä,	  jotka	  
virkistävät	  ja	  saavat	  näkemään	  asiat	  toisessa	  valossa.	  Nämä	  ovat	  usein	  hyvin	  pieniä	  asioita.

Omien	  pelkojensa	  mukaisesti	  toimiminen	  vahvistaa	  pelkoja.	  Arkiset	  pelot	  liittyvät	  esimerkiksi	  
kohtaamisiin	  –	  monet	  esimiehet	  pelkäävät	  kohdata	  alaisiaan.	  Joko	  kohtaaminen	  on	  heille	  
ylipäätään	  pelottavaa	  tai	  jotkut	  alaiset	  herättävät	  heissä	  esimerkiksi	  vahvan	  luonteensa	  takia	  
pelkoa.	  Jokainen	  voi	  nähdä	  tässä	  olevat	  katastrohin	  ainekset.	  

	   	   He	  ovat	  ihmisiä,	  joilla	  on	  psykologista	  pääomaa,	  ovat	  optimistisia	  ja	  
	   	   sinnikkäitä,	  avoimia	  auttamaan	  muita	  ja	  myös	  pyytämään	  muilta	  
	   	   apua.	  He	  loivat	  elämänuskoa	  ja	  uskoa	  omaan	  tekemiseen	  muissa	  sekä	  
	   	   tartuttavat	  omaa	  innostustaan	  muihin.	  Tällaisena	  toimiminen	  ei	  ole	  
	   	   mitään	  geneettistä,	  vaan	  opittua	  asennetta,	  joka	  on	  aina	  
	   	   kehitettävissä.
	   	   	   	   Leppänen-‐Rauhala

Pelot	  voivat	  liittyä	  myös	  uuden	  kokeilemiseen,	  toisin	  tekemiseen,	  uudenlaisen	  ajattelun	  
tuomiseen.	  Nämä	  haastavat	  varsinkin	  esimiehen	  ja	  kysyvät	  hänen	  luonteen-‐	  ja	  
tahdonlujuuttaan.	  Ei-‐helppo	  tarkoittaa	  jotakin,	  joka	  on	  voitettava	  tai	  jota	  on	  harjoiteltava.	  
Tämän	  ymmärtämisestä	  on	  monesti	  kyse,	  loppu	  on	  asennetta	  ja	  tahtoa.

Prosessiyhteisö

Uusi	  merkitsee	  usein	  tuntematonta	  ja	  epävarmaa.	  Kuitenkin	  arki	  on	  aina	  tuntematon:	  	  kukaan	  
ei	  tiedä,	  mitä	  tulee	  tapahtumaan	  ja	  mitä	  meitä	  vastaan	  tulee.	  Rohkeus	  tutustua	  uusiin	  asioihin,	  
kokeilla	  erilaisia	  asioita	  ja	  näkökulmia,	  usein	  
rohkaisee	  kokeilemaan	  lisää.	  Pelot	  elävät	  
ennen	  kaikkea	  mielikuvissa,	  eivät	  
todellisuudessa.	  Tätä	  esimies	  voi	  harjoitella	  
niin	  ajatuksissaan	  kuin	  konkreettisessa	  toiminnassaan	  päivittäin.	  Tässä	  toimivat	  hyvin	  niin	  
oma	  esimerkki	  kuin	  ihmisten	  rohkaiseminen	  ja	  kannustaminen	  laajentaa	  mukavuusaluettaan.	  

Nämä	  ovat	  tekoja,	  joiden	  kautta	  esimies	  saa	  paitsi	  paremman	  tunnon	  itsestään	  myös	  
mahdollisuuksia	  itsensä	  jokapäiväiseen	  muuntamiseen.	  Kun	  esimies	  on	  sisällä	  prosessissa,	  
hän	  saa	  helpommin	  muutkin	  mukaansa	  siihen.	  Jatkuvassa	  muutoksen	  tilassa	  oleva	  työyhteisö	  
ja	  yritys	  on	  oppiva	  ja	  kehittyvä	  yhteisö	  ja	  siten	  paremmin	  mukana	  ajan	  pulssilla.
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Pelot	  elävät	  ennen	  kaikkea	  
mielikuvissa,	  eivät	  todellisuudessa.	  

Autopilotilla	  eläminen	  ei	  lisää	  
ihmisen	  hyvinvointia,	  päinvastoin.



Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Tunnista	  omat	  tehdasasetuksesi
ü Peilaa	  sitä	  hetkeä,	  jolloin	  tänään	  tunsit	  eläväsi
ü Rohkaise	  tänään	  jotakuta	  ylittämään	  itsensä

Susanna:	  Missä	  menee	  raja	  itsensä	  haastamisessa	  ja	  itsensä	  vastaan	  taistelussa	  ns.	  pään	  
seinään	  hakkaamisessa?	  On	  hyvä,	  että	  arkaa	  ja	  herkkää	  rohkaistaan	  ja	  hän	  itse	  
rohkaistuu,	  mutta	  jossain	  varmaan	  menee	  raja	  siinä,	  kannattaako	  introverttia	  heittää	  
esimerkiksi	  esiintymään	  suurille	  lavoille?	  Omien	  rajojen	  varovainen	  ylittäminen	  ja	  
venyttäminen	  voi	  aiheuttaa	  pysyviä	  traumoja,	  jos	  se	  tehdään	  väärin.	  Ja	  liian	  paljon	  on	  
työelämässä	  sitä	  asennetta,	  että	  heitetään	  tyyppi	  veteen	  ja	  katsotaan,	  osaako	  se	  uida.	  

Mikko:	  Joo,	  tuo	  on	  se	  kolikon	  kolmas	  puoli.	  Nämä	  näyttävät	  elävän	  rinnan:	  Toisaalta	  
ihmisille	  asetetaan	  kuvaamiasi	  sopimattomia	  vaateita.	  Toisaalta	  ihmiset	  eivät	  useinkaan	  
osaa	  edellyttää	  itseltään	  itsensä	  ylittämistä	  vaan	  jäävät	  tietämisensä	  ja	  osaamisensa	  
turvasatamaan.	  Kummastakin	  olisi	  päästävä.	  Aidosti,	  esimerkkiin	  perustuva	  rohkaiseva	  
ja	  kannustava	  kulttuuri	  muuttaisi	  tätäkin	  asetelmaa.

vTarina

Seksistiset	  kommentit

Nuori	  näyttävä	  naistyöntekijä	  oli	  menestynyt	  työssään	  ja	  kantanut	  vastuuta	  isoista	  
projekteista	  ylitöitä	  kaihtamatta.	  Yritys	  järjesti	  työntekijöiden	  ja	  sidosryhmien	  kanssa	  
kesäjuhlat	  terassilla.	  Tuttujen	  seurassa	  oli	  helppo	  hymyillä	  ja	  viettää	  iltaa.	  Oli	  kuuma	  kesäilta,	  
joten	  nainen	  oli	  pukeutunut	  kevyeen	  kesämekkoon.	  
Esimies	  ehti	  illan	  aikana	  humaltua	  ja	  vitsaili	  lopulta	  isoon	  ääneen	  alaisestaan.	  Viesti	  oli,	  että	  
pöydän	  toisella	  puolella	  istuva	  nainen	  hymyilee,	  koska	  tietää,	  että	  hameen	  mitalla	  voi	  
vaikuttaa	  uraansa	  ja	  on	  vaikuttanutkin.	  Mies	  pyysi	  humalansa	  keskellä	  kaikkia	  pöydässä	  
istuvia	  katsomaan	  naista.	  Nuori	  työntekijä	  ei	  kokemattomuuttaan	  osannut	  vastata	  mitään,	  
punastuneena	  nieli	  kiukkunsa	  ja	  katsoi	  parhaaksi	  lähteä	  pois.
Seksistinen	  kommentti	  ei	  jäänyt	  huomaamatta	  muilta.	  Yksi	  sidosryhmien	  edustajista	  (nainen)	  
tuli	  henkilökohtaisesti	  pahoittelemaan	  tapahtunutta	  ja	  totesi	  esimiehen	  käyttäytyneen	  
törkeästi.	  Silti	  kaikki	  olivat	  pöydässä	  olleet	  hiljaa.	  Vaivautuneina.	  Eikä	  kukaan	  oikaissut	  sitä,	  
mitä	  oli	  sanottu.
Työntekijälle	  jäi	  olo,	  että	  hänen	  työnsä	  tulokset	  oli	  lakaistu	  sukupuoleen,	  seksiin	  ja	  
ulkonäköön	  vedoten	  maton	  alle	  ja	  jostain	  syystä	  esimies	  (mies)	  halusi	  alentaa	  hyvin	  
pärjännyttä,	  ahkeraa	  työntekijäänsä.	  Kumpikin	  -‐	  esimies	  ja	  työntekijä	  -‐	  tiesivät,	  että	  nainen	  ei	  
ollut	  ikinä	  edes	  hlirttaillut	  esimiehen	  kanssa,	  vaikka	  esimies	  ei	  varmasti	  olisi	  pistänyt	  
pahakseen	  siitä.	  Nainen	  oli	  tehnyt	  vain	  työnsä	  niin	  hyvin	  kuin	  osasi	  ja	  siksi	  saanut	  paljon	  
aikaan.
Mikä	  ei	  toiminut?	  Seksismi	  ei	  koskaan	  toimi.	  Toimitusesimiehen	  ei	  kannata	  koskaan	  humaltua	  
niin,	  ettei	  hallitse	  itseään	  työntekijöiden,	  asiakkaiden	  tai	  sidosryhmien	  edessä.	  Työyhteisö	  oli	  
pieni,	  joten	  esimiesasemassa	  olevia	  ei	  ollut	  monta.	  Ei	  ollut	  siis	  mahdollisuuttakaan	  saada	  
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esimiestason	  tukea	  asiassa,	  vaan	  työntekijä	  jäi	  asiansa	  kanssa	  kollegoiden	  myötätunnon	  
varaan.	  Koko	  tilanne	  oli	  nöyryyttävä	  ja	  nolo.	  
Nuori	  nainen	  itki	  vasta,	  kun	  oli	  päässyt	  riittävän	  kauas.	  Ja	  päätti,	  ettei	  anna	  yhdenkään	  
humalaisen	  esimiehen	  alentaa	  enää	  koskaan	  itseään.
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Informaatiosta transformaatioon

Tieto	  yksin	  ei	  riitä	  oikeanlaisten	  asenteiden	  omaksumiseen,	  aidosti	  sosiaaliseen	  käytökseen	  
eikä	  terveisiin	  elämäntapoihinkaan.	  On	  helpompi	  lukea	  self	  help	  –kirjoja	  kuin	  tehdä	  niissä	  
olevia	  harjoituksia.	  On	  helpompaa	  valaistua	  gurujen	  pitämissä	  kukoistusseminaareissa	  kuin	  
käyttää	  tuo	  aika	  itsensä	  kanssa	  tehtävään	  tietoisuustyöhön.	  

Muutos	  tapahtuu	  vain	  tekemällä

Jos	  haluaa,	  että	  jokin	  oikeasti	  muuttuu,	  on	  siihen	  tartuttava	  omalla	  tahdolla	  ja	  saatava	  itsensä	  
liikkeelle.	  Kunto	  ei	  kasva	  sohvalla	  makoilulla	  eikä	  
dialogisuus	  rutiineissa	  pitäytymällä.	  Vasta	  
oikeaksi	  tunnistetun	  tiedon	  vieminen	  teoksi	  
muuttaa	  asioita.	  Siksi	  on	  siirryttävä	  
informaatiosta	  transformaatioon,	  mikä	  tarkoittaa	  
”käytäntöön	  siirtyvää	  oman	  käyttäytymisen	  ja	  
toimintatapojen	  muutosta”	  (Johda	  ihmistä,	  Leppänen-‐Rauhala,	  2012),	  ja	  vielä	  syvemmin:	  
itsensä	  eli	  oman	  luonteen	  muuntamista,	  monipuolistamista	  eli	  tasapainottamista.

Miten	  oikeasti	  muunnat	  itseäsi?

Muuntamistyössä	  voi	  nähdä	  kolme	  yleisesti	  tunnettua	  askelta:	  tunnistamisen,	  tunnustamisen	  
ja	  toimimisen.

Tunnistaminen	  merkitsee	  sitä,	  että	  tulee	  tietoiseksi	  itsessä	  olevista	  puolista.	  Usein	  näiden	  
puoliensa	  kanssa	  törmää	  jossakin	  sosiaalisessa	  tilanteessa	  tai	  paras	  ystäväsi	  ihmettelee	  
keskustelussa	  ääneen	  asennettasi	  esimerkiksi	  itseäsi	  kohtaa.	  Havahtuminen	  jollekin	  itsestään	  
selvänä	  pitämälleen,	  mutta	  heräämisen	  jälkeen	  kyseenalaiseksi	  asetettavalle,	  on	  juuri	  tätä.

Tunnustaminen	  merkitsee	  askelta,	  jossa	  tuota	  havahtumista	  kuin	  punnitaan	  mielessä.	  
Tunnustellaan,	  onko	  se	  osa	  itseä	  ja	  jos,	  niin	  millainen	  osa.	  Lopulta	  ihmisen	  on	  useimmiten	  
myönnettävä,	  että	  kyllä,	  myös	  tämä	  on	  osa	  minua,	  olemistani	  ja	  toimintaani.	  Tunnustaminen	  
voi	  tapahtua	  saman	  tien	  tai	  siihen	  saattaa	  mennä	  pitkäkin	  aika.	  Viive	  riippuu	  tavallisesti	  siitä,	  
miten	  vaikea	  asia	  egolle	  on	  eli	  kuinka	  kauan	  se	  joutuu	  kiemurtelemaan	  asian	  kanssa	  ja	  
etsimään	  viimeisenkin	  keinon	  puolustautua,	  so.	  päästäkseen	  myöntämästä	  tosiasioita.

Toimiminen	  on	  tavallisesti	  askelista	  vaikein.	  
Tämä	  johtuu	  osittain	  siitä,	  että	  ihminen	  tuntee	  
avuttomuutta	  eikä	  tiedä,	  mitä	  tekisi.	  Suurin	  syy	  
toimimattomuudelle	  on	  kuitenkin	  oman	  tahdon	  
heikkous:	  se	  ei	  ole	  saanut	  harjoitusta,	  se	  ei	  ole	  
tottunut	  johtamaan	  ihmistä	  sisältä	  käsin.	  Ihmisen	  
tahdon	  heikkous	  ilmenee	  vielä	  siten,	  että	  hyvinä	  
hetkinä	  toimiminen	  on	  helppoakin	  mutta	  ei-‐suotuisten	  olosuhteiden	  vallitessa	  (stressi,	  kiire,	  
’huono	  päivä’)	  tahto	  ei	  kykene	  tarttumaan	  asioihin.	  

Toimiminen	  on	  konkreettinen,	  sisäinen	  tai	  ulkoinen,	  teko,	  jolla	  ihminen	  pyrkii	  muuttamaan	  
tai	  muuntamaan	  vanhan	  ja	  huonoksi	  havaitsemansa	  tavan,	  tottumuksen	  tai	  asenteen	  
paremmaksi.	  Toimiminen	  on	  usein	  harjoittelemista:	  tietoista	  toistoa	  kunnes	  tiedostamatta	  
kenties	  vuosikymmeniä	  ’harjoiteltu’	  tapa	  muuntuu	  tietoisen	  harjoituksen	  myötä.
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Miksi	  harjoitella?

Miksi	  sinun	  esimiehenä	  pitäisi	  harjoitella?	  Siksi,	  että	  sinussakin	  on	  sellaisia	  ominaisuuksia,	  
jotka	  oikein	  kehitettyinä	  palvelisivat	  alaisiasi	  ja	  yrityksesi	  toimintaa	  nykyistä	  paremmin.	  

Esimiestyön	  eri	  osa-‐alueiden	  kartoittaminen	  auttaa	  
sinua	  näkemään	  erityistä	  kehitystä	  edellyttävä	  
asiat,	  joista	  osasta	  olet	  varmasti	  tullut	  jo	  aiemmin	  
tietoiseksi	  päivittäisissä	  kohtaamisissa	  ja	  
saamassasi	  palautteessa.	  Muutos	  ei	  ole	  yksin	  sinua	  
varten,	  vaan	  ehkä	  ennen	  kaikkea	  niitä	  varten,	  joille	  
työpanoksesi	  suuntaat.

Haluat	  olla	  parempi	  esimies.	  Haluat,	  että	  niin	  sinä	  kuin	  alaisesi	  viihtyvät	  töissä	  ja	  saavat	  
itsestään	  parhaan	  potentiaalinsa	  esiin.	  Haluat	  tehdä	  työtä	  niin,	  että	  tulos	  tyydyttää	  kaikkia.	  
Lisänä	  saatat	  haluta	  ylittää	  odotukset	  ja	  itsesi.	  Tässä	  sinun	  motiivisi	  harjoitella.	  Tämä	  kaikki	  
toteutuu	  varmemmin	  ja	  helpommin	  yhdessä	  muiden	  kanssa,	  jos	  olet	  suostunut	  katsomaan	  
itseäsi,	  asenteitasi	  ja	  toimintatapojasi.	  Muuntamaan	  niitä	  osa-‐alueita	  itsessäsi,	  jotka	  ovat	  
syntyneet	  olemuksesi	  yksipuolisuudesta	  ja	  sisäistämistäsi	  kasvatusympäristön	  
kyseenalaisista	  kasvatusmenetelmistä.	  

Tämä	  ei	  tapahdu	  itsestään.	  Päästäksesi	  tavoitteisiisi	  on	  tartuttava	  toimeen.	  Mitä	  
konkreettisemmin,	  johdonmukaisemmin	  ja	  sinnikkäämmin	  teet	  työtä	  itsesi	  kanssa,	  sitä	  
varmemmin	  edellä	  kuvatut	  tavoitteesi	  toteutuvat.	  Tämä	  on	  selkeästi	  yksi	  sellainen	  tilanne	  ja	  
asia	  urallasi,	  jossa	  kaikki	  voittavat	  sinun	  toimintasi	  johdosta.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Suostu	  tiedostamaan	  itsesi	  –	  aloita	  pienistä	  asioista.
ü Näe,	  milloin	  tieto	  johti	  oikeaan	  toimintaan.
ü Haluat	  olla	  parempi	  esimies	  –	  harjoittele.

Susanna:	  Missä	  ja	  miten	  harjoitella	  esimiehenä	  olemista,	  kun	  arkityössä	  ei	  ole	  sijaa	  
harjoittelulle?	  On	  kyse	  totisesta	  tekemisestä.	  Se	  on	  vähän	  sama	  kuin	  urheilija	  ei	  
harjoittelisi,	  vaan	  harjoittelisi	  vaan	  kisoissa.	  

Mikko:	  En	  tainnut	  ymmärtää	  kysymystäsi…	  Tarkoitin,	  että	  ollakseen	  parempi	  esimies	  on	  
harjoiteltava	  esimerkiksi	  tietoisuus-‐	  ja	  dialogisuustaitoja	  kohdatessaan	  ja	  johtaessaan	  
ihmisiä.	  Mitä	  sinä	  tarkoitit?

Susanna:	  Tuossa	  viimeisessä	  bulletissasi	  ei	  täsmennetä,	  mitä	  taitoja	  pitää	  harjoitella.	  
Oletin,	  että	  pitää	  harjoitella	  esimiehenä	  olemista	  ja	  mitenkäs	  sitä	  harjoitellaan	  muuta	  
kuin	  toimimalla	  esimiehenä.	  Eikä	  se	  ole	  silloin	  harjoittelua,	  vaan	  totisinta	  totta.	  

Mikko:	  No	  nyt.	  Tarkoitin	  sillä	  esimiestaitojen	  harjoittelemista	  ylipäätään.	  Eli	  jos	  haluaa	  
olla	  parempi	  esimies,	  on	  harjoiteltava	  eikä	  jäädä	  niiden	  taitojen	  ja	  kykyjen	  varaan,	  joita	  
elämä	  on	  sattumanvaraisesti	  koulinut.
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vTarina

Nolo	  esimies

Esimies	  motivoi	  työntekijöitään	  laskettelukeskusretkellä,	  jossa	  ensimmäinen	  päivä	  ideoitiin	  
yrityksen	  strategiaa	  ja	  toinen	  päivä	  meni	  vapaa-‐ajanohjelmassa,	  joka	  päättyi	  kosteaan	  
illalliseen.	  Esimies	  (mies)	  joi	  itsensä	  niin	  humalaan,	  että	  sammui	  naisten	  mökkiin.	  Tilanne	  oli	  
nolo	  työntekijöille	  ja	  vähensi	  esimiehen	  arvostusta.	  Esimiehestä	  tuli	  vitsi,	  ja	  se	  vaikutti	  
myöhemmin	  työntekijöiden	  ajattelutapaan	  esimiehestä	  myös	  työn	  osalta,	  mikä	  ei	  välttämättä	  
ollut	  oikein	  esimiestä	  kohtaan,	  jolla	  kuitenkin	  oli	  ammattitaitoa	  hoitaa	  työnsä,	  mutta	  melko	  
luonteva	  seuraus	  siitä,	  että	  käytös	  ei	  ollut	  asianmukaista.
Mikä	  ei	  toiminut?	  Alkoholi	  ei	  sovi	  kaikille	  ja	  esimiehille	  etenkään,	  jos	  he	  haluavat	  säilyttää	  
työntekijöidensä	  kunnioituksen.	  On	  eri	  asia,	  mitä	  ihmiset	  tekevät	  vapaa-‐ajalla.	  Työhön	  
liittyvät	  asiat	  kannattaa	  hoitaa	  asiallisesti,	  koska	  seuraukset	  ulottuvat	  ihmisten	  asenteisiin	  ja	  
asenteilla	  on	  tapana	  vaikuttaa	  kauan	  siihen,	  mitä	  toisista	  ajatellaan.
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Esimies	  ja	  moraali
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Esimies – viidakon valtias 1

Kirjoituksessani	  ’Esimies,	  luo	  itsesi!’	  mainitsin	  intuition	  viitatessani	  alitajunnan	  viisaaseen	  
voimaan	  ja	  sen	  rajattomiin	  mahdollisuuksiin.	  

Alitajunnan	  mahdollisuudet

Alitajunnan	  ymmärtäminen	  ja	  
sen	  hyödyntäminen	  ovat	  
näkemykseni	  mukaan	  vasta	  
alkutekijöissä.	  Siksi	  alitajunta	  
on	  paitsi	  tutkimuksen	  myös	  
omien	  havaintojen	  iloinen	  ja	  
loputon	  leikkikenttä,	  jossa	  
oikeasti	  kannattaisi	  –	  leikkiä.

Alitajunnan	  eräs	  
perusominaisuuksia	  on	  se,	  että	  
sen	  tarkoitus	  on	  pitää	  ihminen	  
hengissä	  ja	  toimintakykyisenä.	  
Kaiken	  sen	  toiminnan	  takana	  on	  
syvä	  mieli	  ja	  edellä	  mainittuja	  
tehtäviä	  palveleva	  intentio,	  
vaikkei	  siltä	  pinnalta	  katsoen	  
näytä	  yhtään,	  joskus	  aivan	  
päinvastoin.

Tässä	  kirjoituksessa	  keskitytään	  
kahteen	  alitajunnassa	  
vallitsevaan	  ’viidakon	  lakiin’:
”Ihminen	  kohtelee	  itseään	  ja	  
muita	  siten	  kuin	  häntä	  on	  
(lapsuudessa)	  kohdeltu.”
”Ihmistä	  kohdellaan	  siten	  kuin	  
ihminen	  antaa	  kohdella	  
itseään.”

Itsensä	  kohtelemisen	  taustaa

Ihminen	  on	  oppiva	  olento,	  koska	  kyse	  on	  hänen	  
henkiin	  jäämisestään	  ja	  samalla	  hän	  
toteutumisestaan	  ihmisenä.

Monelle	  ihmiselle	  näyttää	  käyvän	  niin,	  että	  heitä	  
mitätöidään	  ja	  vähätellään,	  rakkaus	  
ehdollistetaan,	  negatiiviset	  huomiot	  ja	  palaute	  
ovat	  etusijalla,	  virheitä	  korostetaan	  ja	  niistä	  
rangaistaan	  jne.	  Kaikki	  tämä	  voidaan	  yhä	  
perustella	  kasvatuksellisilla	  asioilla	  ja	  perustellaankin.	  Erityisesti	  lapselle,	  joka	  uskoo,	  koska	  
hänen	  henkiinjäämisensä	  on	  siitä	  kiinni.	  
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Tästä	  tulee	  hänen	  henkilökohtainen	  selviytymisstrategiansa:	  hän	  uskoo	  olevansa	  huono	  ja	  
virheellinen,	  koska	  se	  on	  hänelle	  osoitettu	  kymmeniä	  ja	  satoja	  kertoja	  niiden	  taholta,	  joiden	  
rakkaudesta	  hän	  on	  täysin	  riippuvainen.	  Hän	  näkee	  itsensä	  tästä	  näkökulmasta,	  mistä	  seuraa	  
se,	  että	  kaikki	  mitä	  hän	  huomaa,	  vahvistaa	  tätä	  näkymää.	  Poikkeukset	  ovat	  poikkeuksia	  
eivätkä	  siksi	  horjuta	  perusnäkemystä.	  

Vaarallisempia	  ovat	  ne	  hetket,	  jolloin	  joku	  toinen	  ihminen	  aidosti	  osoittaa	  sekä	  sanoillaan	  että	  
koko	  olemuksellaan,	  miten	  hienosta	  ja	  lahjakkaasta	  ihmisestä	  on	  kyse.	  Miten	  osata	  ottaa	  
vastaan	  tällaista,	  kun	  on	  koko	  elämänsä	  ’harjoitellut’	  päinvastaista?	  Miksi	  kiitosta	  tai	  
positiivista	  palautetta	  pohjimmiltaan	  on	  niin	  vaikeaa	  ottaa	  vastaan?

Tällaiselle	  ihmiselle	  on	  tavallista,	  että	  hän	  kyseenalaistaa	  oman	  arvonsa.	  Oikeastaan	  itsensä	  
halveksiminen,	  häpeäminen	  ja	  jopa	  vihaaminen	  ovat	  arkipäivää.	  Ihminen	  kokee	  tämän	  
seurauksena	  itsensä	  usein	  vieraaksi	  ja	  on	  kuin	  ulkopuolinen	  itselleen	  ja	  elämälleen.

Elämätön	  elämä

Seurauksena	  on	  jatkuva	  huono	  olo.	  Niin	  itsensä	  kuin	  muidenkin	  seurassa.	  Kuka	  viihtyy	  
sellaisen	  kanssa,	  joka	  ei	  viihdy	  itsensä	  kanssa?	  Pohjimmiltaan	  tunnelma	  on	  huono	  ja	  
sosiaalisessa	  elämässä	  usein	  valheellinen,	  
koska	  kyse	  on	  selviämisestä	  ja	  sen	  päälle	  
liimatuista	  sosiaalisista	  
selviytymisstrategioista.	  

Itsensä,	  omien	  tunteiden	  ja	  niiden	  takana	  olevien	  tarpeiden	  häpeäminen.	  Häpeän	  sitä	  mitä	  
olen,	  en	  pelkästään	  sitä	  kaikkea	  huonoa,	  jota	  saan	  aikaan.	  

Ansaitsen	  muiden	  ihmisten	  seuran	  ja	  hyväksynnän	  olemalla	  sitä,	  mitä	  he	  haluavat	  minun	  
olevan.	  Alitajuntani	  ohjaa	  minua	  herkkävaistoisesti	  antamaan	  toisille	  sen,	  mitä	  oikeastaan	  itse	  
haluaisin	  ja	  tarvitsisin.	  Leikkaan	  itsestäni	  pois	  kaiken	  sen,	  mikä	  häiritsisi	  muita	  tai	  olisi	  
sellaista,	  mitä	  he	  eivät	  halua	  kuulla	  tai	  mitä	  he	  eivät	  halua	  minun	  olevan.	  

Seurauksena	  on	  puolinainen	  elämä.	  Elämätön	  elämä.	  Jonkun	  toisen	  tai	  joidenkin	  toisten	  
elämä.	  Elämisentunteeltaan	  aivan	  kamala	  elämä.	  Ehkä	  ei	  vielä	  elämä	  ollenkaan.

Ei	  se	  ole	  noin!

Jos	  yksikin	  näistä	  hyvin	  tavallisista	  tuntemuksista	  resonoi	  ja	  osuu	  johonkin	  todelliseen	  
itsessä,	  käynnistyvät	  tavallisesti	  alitajunnan	  viisaat	  puolustusmekanismit.	  Alitajunta	  suojelee,	  
koska	  sen	  ensisijainen	  tehtävä	  on	  pitää	  hengissä,	  tasapainossa	  ja	  estää	  mieltä	  hajoamasta.	  
Järki	  keksii	  sitten	  kyllä	  selitykset	  ja	  perustelut.	  Aivan	  kuten	  omat	  vanhemmat,	  opettajat	  ja	  
muut	  kasvattajat	  kykenivät	  perustelemaan	  minkä	  tahansa	  rakkaudettoman	  teon	  ja	  asenteen	  
sekä	  väkivaltaisuutensa.

Vaikka	  järjen	  tasolla	  moni	  tietää,	  että	  koettu	  kasvatusympäristö	  ja	  sen	  perustunnelma	  on	  
vaikuttanut	  itseen	  syvästi,	  tosiasioiden	  kohtaaminen	  ja	  tunnustaminen	  ovat	  toistaiseksi	  
monille	  liikaa.	  

”Minähän	  pidän	  itsestäni	  aivan	  liikaakin!	  Otan	  liikaa	  tilaa,	  olen	  aina	  äänessä	  ja	  ihailen	  omia	  
suorituksiani.	  Harva	  ihminen	  on	  yhtä	  ylpeä	  itsestään	  kuin	  minä.	  Jotkut	  ovat	  epäilleet,	  että	  
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itseihailussani	  on	  jotakin	  narsististakin.	  Tiedän	  kyllä,	  että	  monet	  kärsivät	  noista	  kuvaamistasi	  
asioista	  mutta	  minä	  olen	  poikkeus.”

Joskus	  on	  näin.	  Jotkut	  ihmiset	  ovat	  saaneet	  kasvaa	  luonnollisesti	  omaksi	  itsekseen.	  Toiset	  ovat	  
kohdanneet	  asiat	  ja	  vapautuneet.	  

Useimmin	  on	  kuitenkin	  niin,	  että	  edellä	  kuvatut	  selittelyt	  ja	  puolustelut	  ovat	  osa	  
selviytymisstrategiaa,	  joka	  suojelee	  alitajuntaan	  painuneita	  kokemuksia	  nousemasta	  
tietoisuuteen.	  Ja	  hyvä	  että	  suojelee.	  Puolustusprosessin	  käynnistyminen	  tarkoittaa	  vain	  sitä,	  
ettei	  ihminen	  ole	  vielä	  valmis	  kohtaamaan	  syvälle	  hautautuneita	  asioita,	  joiden	  kohtaaminen	  
muuttaisi	  kuvan	  kasvattajista	  ja	  itsestä	  ja	  edellyttäisi	  surun	  ja	  kaipuun	  uudelleen	  kokemista.	  

Kasvatusympäristön	  jälki

Ehkä	  kaikki	  kasvatustoimet	  eivät	  tapahtuneetkaan	  minun	  parastani	  ajatellen.	  Ehkä	  
kasvattajani	  eivät	  olleet	  vain	  kykenemättömiä	  rakastamaan	  vaan	  myös	  itse	  kokemansa	  
kasvatuksen	  vankeja.	  Jos	  yhä	  keski-‐ikäisenä	  minulla	  on	  tarve	  puolustella	  vanhempieni	  
minuun	  kohdistamaa	  fyysistä	  väkivaltaa	  sillä,	  että	  ansaitsin	  sen,	  on	  ehkä	  aika	  havahtua	  ennen	  
kuin	  siirrän	  sen	  seuraavalle	  sukupolvelle	  –	  tai	  rankaisevana	  asenteenani	  kanssaihmisiin	  ja	  
itseeni.	  

Vanhempien	  kannattaa	  opiskella,	  miten	  välttää	  toistamasta	  omilta	  vanhemmilta	  
opittuja	  huonoja	  kasvatusmalleja.

Raisa	  Cacciatore

Minulta	  kysytään	  toisinaan,	  mitä	  auttaa	  vatvoa	  näitä	  vanhoja	  asioita	  kun	  omat	  vanhemmatkin	  
jo	  kasvavat	  koiranputkea.	  Vastaan:	  Siksi	  että	  vapautuisit	  elämään	  omaa	  elämääsi	  ja	  sen	  myötä	  
sallisit	  sen	  muillekin.	  Sillä	  niin	  kauan	  kuin	  
alitajuntasi	  vie	  sinua	  näiden	  asioiden	  suhteen	  
kuin	  pässiä	  lieassa,	  myös	  aikaan	  saamasi	  hyvä	  
maailmassa	  on	  sattumanvaraista	  eikä	  aina	  aivan	  
sisäisten	  arvojesi	  ja	  todellisen	  itsesi	  mukaista.

Miten	  menneisyys	  elää	  ja	  vaikuttaa	  tänään?

Tämä	  ilmenee	  ennen	  kaikkea	  siinä,	  miten	  
ihminen	  viihtyy	  itsensä	  ja	  muiden	  seurassa.	  
Ovatko	  hänen	  ajatuksensa	  myönteisiä,	  onko	  hänen	  olemuksessaan	  rauha	  ja	  lähteekö	  hänen	  
olemisensa	  ja	  käytöksenä	  näistä	  perustunnelmista.	  Vai	  heijastuuko	  hänen	  huono	  olonsa	  ja	  
perusviihtymättömyytensä	  hermostuneisuutena,	  negatiivisuutena,	  huonona	  käytöksenä	  ja	  
suhteettomina	  reaktioina.

Itselleen	  voi	  tehdä	  testin:	  
• Sainko	  ilmaista	  negatiivisia	  tunteitani	  lapsena	  ja	  miten	  niihin	  reagoitiin?	  
• Sainko	  ilmaista	  itseäni	  ja	  sainko	  kokemukseni	  siitä,	  että	  tulin	  kuulluksi,	  ymmärretyksi	  

ja	  vielä:	  seurasiko	  siitä	  jotakin	  hyvää?	  
• Oltiinko	  minusta	  kiitollisia?

Jos	  vastaus	  yllä	  olevaan	  kysymysryppääseen	  on	  kielteinen,	  mitä	  olet	  onnistunut	  tekemään	  
asioille	  vai	  elävätkö	  ne	  edelleen	  sinussa	  ’luonnontilassa’	  eli	  alitajuisten	  malliesi	  
käyttövoimana?	  http://www.marcandangel.com/2011/12/11/30-‐things-‐to-‐stop-‐doing-‐to-‐
yourself/
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Maailmassa	  on	  järkyttävä	  määrä	  ihmisiä,	  jotka	  eivät	  pidä	  itsestään.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Tunnista	  työyhteisösi	  viidakon	  lait.
ü Näe	  omat	  defenssisi	  –	  aloita	  pienistä	  asioista.
ü Tutustu	  omaan	  tunnehistoriaasi.	  Sitten	  suostu	  kohtaamaan	  se.

Susanna:	  Maalaat	  todella	  synkkää	  kuvaa.	  Mihin	  perustat	  näkemyksesi?	  Sanot,	  että	  
jokainen	  voi	  ympärilleen	  katsomalla	  todeta,	  miten	  kaukana	  elämäisentunteesta	  ollaan.	  
En	  tunnista	  tuollaista	  maailmaa.	  Ongelmia	  on,	  mutta	  ihmiset	  ovat	  hyvinvoivempia	  kuin	  
koskaan.	  Olemme	  jopa	  niin	  hyvinvoivia,	  että	  meillä	  on	  varaa	  valittaa	  jokaisesta	  asiasta	  ja	  
penkoa	  vanhempien	  pahat	  teot	  kolmanteen	  polveen	  taaksepäin.	  Jos	  jokin	  
nykymaailmassa	  mättää,	  niin	  se	  on	  mielestäni	  oman	  vastuun	  pakoilu.	  Totta	  kai	  joillakin	  
on	  todellisiakin	  ongelmia,	  mutta	  keskimäärin	  ihmisten	  ongelmat	  ovat	  tasoa:	  minulla	  ei	  
ole	  varaa	  uuteen	  autoon,	  joudun	  ostamaan	  käytetyn,	  en	  ole	  enää	  niin	  rakastunut	  
puolisooni	  kuin	  olin	  20	  vuotta	  sitten,	  lapsiarki	  hieman	  väsyttää,	  pelkään	  joskus	  töissä,	  
etten	  osaakaan.	  

Mikko:	  Maalaan	  synkkää	  kuvaa,	  koska	  olen	  nähnyt	  niin	  monen	  ulkoisesti	  hyvinvoivan	  ja	  
menestyvänkin	  ihmisen	  fasadin	  romahtavan.	  Kun	  seuraavan	  postauksen	  kommentissa	  
kysyt,	  mitä	  voi	  tehdä,	  jos	  ihminen	  ei	  halua	  nähdä	  omaa	  uupumustaan	  tai	  riippuvuuttaan,	  
pystyt	  ehkä	  kuvittelemaan,	  kuinka	  monta	  näennäisesti	  hyvinvoivaa	  ihmistä	  on	  jokaista	  
tuollaista	  tapausta	  kohti.	  Ahdistuksensa,	  syvän	  surunsa	  ja	  kaipuunsa,	  sisäisten	  
pakkojensa	  kätkemiä	  ihmisiä

Minä	  en	  ihmettele,	  etteivät	  ihmiset	  voi	  hyvin.	  Pikemmin	  sitä,	  että	  hyvinvoiviakin	  ihmisiä	  
vielä	  on.	  Kun	  raaputtaa	  pintaa,	  kokee	  kaikenlaista,	  joka	  on	  silmiltä	  ja	  korvilta	  tavallisesti	  
piilossa.	  Ja	  usein	  syynä	  se,	  että	  oman	  huonovointisuuden	  ja	  varsinkin	  sen	  syiden	  
kohtaaminen	  sattuu	  aidosti	  eikä	  siihen	  elämä	  luonnostaan	  tarjoa	  välineitä.	  	  

Yhteydettömyys	  itseen	  ja	  toisiin	  ihmisiin	  on	  kaikkein	  vaikeinta	  myöntää.	  Tyhjyys,	  jonka	  
täytteeksi	  ihminen	  näyttää	  keksivän	  yhtä	  ja	  toista.

Susanna:	  Tarkoitatko	  sitä,	  että	  ihmisen	  tulee	  ymmärtää	  lapsuuttaan	  	  ja	  antaa	  
synninpäästö	  vanhemmilleen	  –	  myös	  katkaista	  napanuora,	  jotta	  hän	  voisi	  kasvaa	  
ihmisenä	  ja	  esimiehenä?	  

Olen	  kanssasi	  samaa	  mieltä	  siitä,	  että	  ihminen	  on	  kokonaisuus	  –	  lapsuutemme	  on	  meissä	  
mukana,	  samoin	  se,	  miten	  reagoimme	  kotona.	  Silti	  moni	  väittää,	  ettei	  käyttäydy	  töissä	  
samalla	  lailla	  kuin	  kotona.	  Kotona	  voi	  huutaa	  lapsilleen,	  mutta	  töissä	  käyttäydytään	  
asiallisesti.	  Mitä	  sanot	  heille	  –	  onko	  ihmisellä	  mahdollista	  olla	  kaksi	  täysin	  erilaista	  
käyttäytymismallia?	  

Mikko:	  Useimmilla	  ihmisillä	  on	  monta	  roolia	  ja	  niiden	  mukaista	  käyttäytymistä.	  Ihminen	  
siellä	  roolin	  takana	  on	  kuitenkin	  kaiken	  aikaa	  sama.	  Tätä	  voi	  peilata	  omilla	  tunteillaan	  
ollessaan	  ihmisten	  seurassa:	  miten	  luontevasti	  tai	  ponnistellen	  ihminen	  roolissaan	  elää	  ja	  
vaikuttaa.	  Jossain	  vaiheessa	  katseen	  voi	  sitten	  kääntää	  myös	  itseen	  ja	  kysyä,	  miten	  
aidosti	  osaan	  ja	  uskallan	  olla	  minä	  rooleissani.	  Ja	  entä	  jos	  luovun	  roolistani	  ja	  olen	  
ihminen	  ihmiselle.
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vTarina
Oppiva	  asenne	  yhteisössä

Parhaat	  kokemukset	  ovat	  liittyneet	  siihen,	  kuinka	  helppoa	  on	  antaa	  palautetta	  mistä	  tahansa,	  
kun	  pohjatyö	  on	  tehty	  kunnolla.	  Kaikki	  ovat	  valmistautuneet	  palautteen	  vastaanottamiseen.	  Ei	  
vastareaktiota,	  vaan	  jotakin	  sellaista,	  että	  muistan	  ensi	  kerralla	  paremmin	  ja	  että	  olen	  
oppimassa	  jotain.	  Yhteistyön	  turvin	  rakennettu	  hyvä	  hiilis.	  Olenkin	  kysynyt,	  miten	  sen	  saisi	  
muihin	  yhteisöihin,	  siis	  tällaisen	  yhdessä	  oppimisen	  kulttuurin.

Valmistavassa	  koulutuksessa	  on	  alusta	  lähtien	  ollut	  piiloagenda,	  jolla	  on	  pyritty	  
kannustamaan	  ihmisiä	  käyttämään	  omaa	  ääntään,	  kysymään	  aina	  kun	  on	  jotain	  epäselvää	  ja	  
uskaltamaan	  myös	  kyseenalaistaa	  asioita.	  Ryhmät	  ovat	  aina	  olleet	  pieniä,	  jotta	  jokainen	  
uskaltaa	  sanoa	  sanottavansa.	  Tällöin	  vältetään	  se,	  että	  vain	  jotkut	  uskaltavat	  sanoa.	  Yhteisöstä	  
tulee	  aidosti	  moniääninen,	  ja	  ”tyhmätkin	  kysymykset”	  nousevat	  esiin.	  

Motivaatio	  tulee	  hyvin	  mukaan,	  kun	  perustunnelma	  on:	  miten	  voin	  oppia	  ja	  kehittyä	  lisää	  ja	  
käyttää	  muuallakin	  hyödykseni.	  Siitä	  tulee	  hyvä	  sekoitus,	  positiivinen	  pohja,	  millä	  ihmiset	  
saadaan	  mukaan	  ja	  pysymään	  mukana.	  Avoin	  utelias	  asenne	  on	  se,	  jolla	  lähdetään	  liikkeelle.	  
Tietynlainen	  valmius	  ottaa	  vastaan	  muita	  näkökulmia	  kuin	  vain	  oma.	  Asenteella,	  että	  olisiko	  
niistä	  jotain	  saamista,	  jotain	  plussaa,	  eikä	  että	  oma	  on	  ainoa	  ja	  aina	  oikea.	  

Muutkin	  ovat	  vaikuttuneet	  siitä,	  minkälaisia	  ihmisiä	  on	  mukana.	  Koulutuksen	  käyneet	  ihmiset	  
osaavat	  tuoda	  itsensä	  esiin,	  ovat	  järkeviä,	  pohtivat	  asioita.	  Tämä	  on	  ollut	  kuuden	  vuoden	  työ,	  
tällaista	  ei	  luoda	  hetkessä.	  Toisaalta	  tällainen	  innostaa	  ihmisiä	  oppimaan	  lisää	  ja	  oppimaan	  
itsestä	  lisää.	  Jotta	  tämä	  on	  mahdollista,	  työskentelyn	  tulee	  olla	  systemaattista,	  ja	  tuon	  saman	  
hengen	  jokaisessa	  tapaamisessa	  yllä.	  Työyhteisöissä	  moniäänisyyden	  ja	  oppivan	  asenteen	  
tukeminen	  on	  yhä	  tärkeämpää.	  Ellei	  koko	  järjestelmä	  ole	  dialoginen,	  tämä	  ei	  onnistu.	  Muuten	  
se	  ei	  kanna	  perille	  asti	  eli	  asiakkaisiin.	  Dialogia	  pitää	  tukea	  joka	  tasolla	  ja	  kaikessa.	  Siinä	  onkin	  
haaste.	  

Eräs	  esiin	  tullut	  asia	  koskee	  palautetta	  ja	  sen	  vastaanottamisesta.	  Hiljaista	  tietoa	  ja	  sen	  esiin	  
tuomista.	  Jos	  on	  herkkä	  ja	  pelkää	  palautetta,	  se	  ei	  onnistu,	  ainakaan	  heti.	  Kaikki	  palautuu	  
oppivaan	  asenteeseen,	  uteliaisuuteen	  ja	  rohkaisevaan	  palautteeseen.	  Kun	  ihmiset	  saavat	  siitä	  
ideasta	  kiinni,	  että	  jakaminen	  on	  samalla	  antamista,	  tietoa	  ei	  kuulu	  hamstrata	  itselle,	  vaan	  sitä	  
jaetaan	  niiden	  kanssa	  joiden	  kanssa	  voidaan	  kehittyä	  eteenpäin	  –	  tästä	  syntyy	  motiivi	  jakaa.
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Esimies – viidakon valtias osa 2

Tämä	  kirjoitus	  on	  jatkoa	  edelliselle,	  jossa	  esiteltiin	  kaksi	  ’viidakon	  lakia’
”Ihminen	  kohtelee	  itseään	  ja	  muita	  siten	  kuin	  häntä	  on	  (lapsuudessa)	  kohdeltu.”
”Ihmistä	  kohdellaan	  siten	  kuin	  ihminen	  antaa	  kohdella	  itseään.”

Kompensaatio

Jos	  ei	  tule	  vastaanotetuksi	  sellaisenaan	  ja/tai	  kokee	  tulevansa	  torjutuksi	  siinä	  mitä	  kokee	  
olevansa,	  alkaa	  luonnollisesti	  hakea	  hyväksyntää	  ja	  vastaan	  otetuksi	  tulemisen	  kokemuksia	  
muusta	  kuin	  siitä,	  mitä	  on.

Tänä	  päivänä	  puhutaan	  paljon	  suorittamisesta	  ja	  siihen	  keskittyvästä	  kulttuurista.	  

Ihmiset	  voidaan	  jakaa	  karkeasti	  
kolmeen	  toisiaan	  sivuavaan	  
ryhmään:	  niihin	  jotka	  lähtevät	  
suorittamaan	  elämää,	  niihin	  jotka	  
lähtevät	  hakemaan	  
suorituksillaan	  hyväksyntää	  ja	  
rakkautta	  ja	  niihin	  joiden	  ei	  
tarvitse	  tehdä	  kumpaakaan.

Suorittajat

Näille	  ihmisille	  elämä	  on	  
suorituksia,	  joista	  he	  yrittävät	  
selvitä	  mahdollisimman	  hyvin.	  
Näiden	  ihmisten	  elämä	  keskittyy	  
ulkoisten	  tai	  sisäistettyjen	  ulkoisten	  odotusten	  täyttämiseen.	  Toisin	  sanoen	  niiden	  
mielikuvien	  täyttämiseen,	  joita	  he	  ovat	  usein	  jo	  lapsuudessa	  saaneet	  siitä,	  millainen	  on	  hyvä	  
elämä,	  mikä	  on	  oikein	  ja	  miten	  elämää	  pitäisi	  elää.	  

Nämä	  ihmiset	  yrittävät	  olla	  mahdollisimman	  hyviä	  
työntekijöitä,	  vanhempia,	  puolisoita,	  
vastuunkantajia	  ja	  tehdä	  sitä,	  mikä	  on	  oikein.	  Osa	  
näistä	  ihmisistä	  ei	  ole	  koskaan	  elämässään	  
pysähtynyt	  kysymään	  itseltään,	  mitä	  he	  itse	  
haluaisivat	  ja	  miten	  he	  itse	  haluaisivat	  elää	  ja	  
järjestää	  elämänsä.	  Ainakin	  toisinaan	  sillä	  

seurauksella,	  että	  tällaiset	  ihmiset	  mielellään	  tukeutuvat	  sääntöihin	  ja	  edellyttävät	  muilta	  
samaa.	  Kireät	  kyttääjät	  ja	  ahdasmieliset	  ja	  pelokkaat	  yhden	  oikean	  totuuden	  ihmiset	  löytyvät	  
tästä	  ryhmästä.	  Näiden	  ihmisten	  on	  myös	  äärimmäisen	  vaikeaa	  nähdä	  rinnakkaisten	  
näkemysten	  oikeellisuutta	  ja	  usein	  he	  puolustautuvat	  aggressiivisesti,	  jos	  heidän	  kanssaan	  on	  
eri	  mieltä.	  Turvallisuuden	  tunne	  järkkyy	  helposti,	  koska	  se	  ei	  lepää	  todellisen	  itsen	  varassa.	  

Tunnustuksen	  hakijat

Toiselle	  ryhmälle	  on	  tyypillistä	  asenne,	  jota	  koulu	  tukee	  edelleen	  ja	  erityisesti	  nykyaikainen	  
työelämä.	  He	  hakevat	  tunnustusta	  ulkoisesta	  suoriutumisesta	  ja	  suorituksista:	  Minusta	  
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pidetään	  ja	  minä	  pidän	  itsestäni	  vasta,	  kun	  olen	  saanut	  hyviä	  arvosanoja	  tai	  onnistunut	  
työssäni.	  Sillä	  mitä	  itse	  ajattelen	  itsestäni	  tai	  mitä	  pohjimmiltani	  olen,	  ei	  ole	  minulle	  
varsinaista	  merkitystä	  enkä	  siksi	  pysähdy	  sitä	  miettimäänkään.	  Pääasia,	  että	  saan	  positiivista	  
huomiota	  ja	  minusta	  pidetään	  ja	  ihaillaankin.	  Ja	  jos	  minulle	  tulee	  tyhjyyden	  tunne,	  voin	  hyvin	  
täyttää	  sen	  kuluttamalla	  ja	  nauttimalla	  tavaroiden	  tuomasta	  uutuuden	  viehätyksestä.	  Olen	  
ansainnut	  sen,	  ja	  se	  on	  lisäksi	  maailman	  hyväksymä	  ja	  suosima	  tapa.

Omaa	  elämäänsä	  johtavat

Kolmanteen	  ryhmään	  kuuluvat	  ne	  ihmiset,	  jotka	  ovat	  saaneet	  rauhassa	  kasvaa	  itsekseen	  
aidon	  kiinnostuksen,	  tilan	  ja	  rakkauden	  ilmapiirissä.	  He	  ovat	  lapsesta	  saakka	  saaneet	  
kokemuksensa	  kuulluksi,	  vastaanotetuksi	  ja	  ymmärretyksi	  tulemisesta.	  Heidän	  kasvattajansa	  
ovat	  antaneet	  heille	  arvoa	  ihmisenä	  ja	  yksilönä	  ja	  tehneet	  mitä	  ovat	  osanneet	  ja	  mihin	  ovat	  

yltäneet	  tukeakseen	  yksilön	  kasvua	  ja	  
kamppailuakin	  sitä	  ihmistä	  kohti,	  jonka	  on	  määrä	  
elämän	  kuluessa	  kehkeytyä	  esiin.	  

Kolmanteen	  ryhmään	  kuuluvat	  myös	  ne,	  ovat	  
kohdanneet	  sen	  tosiasian,	  etteivät	  lapsuuden	  ja	  
nuoruuden	  ympäristössä	  olleet	  aikuiset	  kyenneet	  
antamaan	  kummoisiakaan	  eväitä	  aikuisuuteen:	  
itsensä	  kohtaamiseen,	  itsensä	  rakastamiseen	  ja	  
itsensä	  kehittämiseen.	  

Näiden	  kohdalla	  tosiasioiden	  tunnustaminen	  on	  
johtanut	  surun	  ja	  vihan	  kohtaamiseen,	  tyydyttämättä	  jääneen	  syvän	  rakkauden	  tarpeen	  
näkemiseen.	  Hylätyksi	  tulemisen	  pelon	  kohtaamiseen,	  jos	  uskaltaa	  ilmaista	  tunteensa	  ja	  
tarpeensa.	  Nämä	  tunteet	  läpikäytyään	  ihminen	  on	  valmis	  aloittamaan	  oman	  elämän	  vailla	  
pakkoa	  toistaa	  päivästä	  toiseen	  ja	  kaikissa	  ihmissuhteissaan	  lapsuuden	  kokemuksiaan.	  

Voi	  nähdä,	  että	  joillekin	  elämä	  antaa	  paremmat	  lähtökohdat	  ja	  toisten	  on	  tehtävä	  se	  itse.	  
Kummallakin	  on	  aivan	  eri	  lähtökohdista	  ja	  eri	  tavalla	  hyvät	  mahdollisuudet	  olla	  avuksi	  myös	  
muille	  ihmisille.	  Hyvää	  aikuisuutta	  ei	  ole	  koskaan	  liian	  myöhäistä	  luoda.

Hyvät	  ja	  huonot	  päivät	  ja	  hetket

Elämisentunne	  ja	  siitä	  kumpuavat	  hetkelliset	  tunteet,	  mielikuvat	  ja	  käyttäytyminen	  ovat	  
jatkuvassa	  liikkeessä	  ja	  prosessissa.	  Puhutaan	  hyvistä	  ja	  huonoista	  päivistä	  ja	  hyvistä	  ja	  
huonoista	  hetkistä.	  

Jos	  ihmisen	  elämisentunne	  on	  hyvä	  eli	  hän	  kokee	  voivansa	  hyvin,	  elämä	  hymyilee	  ja	  olo	  on	  
iloinen,	  ihmisellä	  on	  aito	  mahdollisuus	  nähdä	  elämässään	  ja	  ympärillään	  kaikki	  se	  hyvä,	  joka	  
siinä	  on	  kaiken	  aikaa:	  maailman	  kauneus,	  ihmisten	  hyväntahtoisuus	  ja	  heidän	  antinsa	  
maailmalle,	  oma	  myönteinen	  osallisuus	  maailmaan.	  Kiitollisuus	  elämää	  kohtaan	  ja	  halu	  antaa	  
itsestä	  parastaan	  täyttävät	  mielen	  ja	  joskus	  koko	  olemuksen.

Jos	  elämisentunne	  on	  huono,	  kireä	  tai	  epämukava,	  kokee	  voivansa	  huonosti,	  elämä	  näyttäytyy	  
synkkänä	  ja	  ankeana	  ja	  olo	  on	  surullinen	  tai	  ahdistunut	  tai	  stressaantunut,	  ihmisen	  
näkökenttä	  elämään	  kaventuu	  ja	  ihminen	  pyörii	  oman	  mielensä	  sisällä,	  omissa	  tunteissaan	  
eikä	  luontaisesti	  kohota	  katsettaan	  taivaalle.	  Asiat,	  ihmiset	  ja	  elämä	  näyttäytyvät	  
negatiivisessa	  valossa:	  elämä	  on	  ruma	  ja	  sotkuinen,	  ihmiset	  itsekkäitä,	  typeriä	  ja	  alhaisia	  
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eläimiä	  ja	  itsekin	  tyhmä	  ja	  epäonnistunut	  elämässään	  vailla	  todellista	  yhteyttä	  kehenkään.	  
Viha	  elämää	  kohtaan	  synnyttää	  aggressiivisia	  ajatuksia	  ja	  käytöstä.

Tilaisuus	  oppia

Elämisentunne,	  olo	  ja	  mieliala	  synnyttävät	  ajatuksia,	  tunteita,	  reaktioita	  ja	  käyttäytymistä.	  
Kaikilla	  ihmisillä	  on	  hetkensä,	  jolloin	  ei-‐paras-‐mahdollinen	  pääsee	  ei-‐parhaalla-‐mahdollisella	  
tavalla	  esiin,	  usein	  huonoin	  ja	  hävettävinkin	  seurauksin.	  Nämä	  ovat	  tilaisuuksia	  oppia	  itsestä.

Olennaisempaa	  kuin	  kiinnittää	  huomionsa	  
näihin	  hetkiin	  on	  oppia	  vahvistamaan	  itsessä	  
sellaista	  elämisentunnetta,	  josta	  syntyy	  ja	  josta	  
käsin	  voi	  luoda	  toisenlaista	  elämää.	  Sellaista,	  
joka	  parhaimmillaan	  palvelee	  omaa	  ja	  muiden	  
hyvänolon	  tunnetta	  ja	  kannustaa	  elämään	  ja	  
luomaan.	  

Jokainen	  voi	  ympärilleen	  katselemalla	  todeta,	  miten	  kaukana	  tällaisesta	  elämisentunteesta	  
yleisesti	  ollaan.	  Monet	  ihmiset	  voivat	  huonosti	  ja	  kaatavat	  pahan	  olonsa	  maailmaan.	  Usein	  
aivan	  suoraan,	  opittuna	  tapana	  sitä	  edes	  huomaamatta.	  Tällaiset	  ihmiset	  eivät	  kysy	  oikeutusta	  
toisten	  ihmisten	  ja	  ideoiden	  mitätöimiselle,	  negatiivisuudelle,	  kyynisyydelle,	  haukkumiselle	  
jne.	  koska	  heillä	  omasta	  mielestään	  on	  siihen	  oikeus.	  Heillä	  on	  huono	  päivä	  tai	  paljon	  stressiä.

Onko	  tullut	  aika,	  jolloin	  tuo	  selitys	  ei	  enää	  on	  hyväksyttävä?	  Onko	  se	  samaa	  kuin	  selittää	  
toistuvaa	  myöhästelyään	  sillä	  että	  oli	  ruuhkaa	  vaikka	  oikeastaan	  myöhästely	  johtuu	  vain	  siitä	  
yksinkertaisesti	  asiasta,	  että	  lähtee	  liian	  myöhään?

Eli	  olisiko	  aika	  kääriä	  hihat	  ja	  myöntää,	  että	  tässä	  on	  työsarka	  ja	  käydään	  hommiin?

Mistä	  aloittaa?

Kukaan	  ei	  voi	  muuttaa	  itseään	  ja	  elämäänsä	  kerralla	  jo	  pelkästään	  siksi,	  että	  esimerkiksi	  toisia	  
halveksivalla	  asenteella	  ja	  käytöksellä	  on	  juurensa	  monissa	  kerrostumissa	  ihmisen	  mielessä.	  
Väärien	  tapojen	  ja	  tottumusten	  ’harjoitteleminen’	  on	  painanut	  nämä	  juuret	  syvälle	  ja	  kaivanut	  
syvän	  uran,	  jota	  pitkin	  ihminen	  huolettomasti	  tarpoo.	  

Tarvitaan	  siis	  uusien	  tapojen	  ja	  asenteiden	  harjoittelemista,	  jotta	  vanhojen	  ja	  huonojen	  
tapojen	  rinnalle	  kasvaa	  vähitellen	  parempia.	  Yksikin	  harjoitus	  päivässä,	  jonka	  kautta	  joko	  
pidättäytyy	  totutusta	  tai	  pyrkii	  luomaan	  jonkin	  uuden,	  itseä,	  muita	  ja	  kokonaisuutta	  
paremmin	  palvelevan	  tavan,	  muuntaa	  hitaasti	  kokemusta	  itsestä	  ja	  tuo	  myös	  uutta	  
elämisentunnetta.	  Sitkeä	  ja	  määrätietoinen	  harjoitteleminen	  johtaa	  tässäkin	  haluttuun	  
lopputulokseen.	  Mitä	  ihminen	  harjoittelee,	  sen	  ihminen	  oppii.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Kysy,	  hallitseeko	  työyhteisöä	  suorittamisen	  kulttuuri.
ü Miten	  kuvaisit	  omaa	  elämisentunnettasi?
ü Muuta	  yksi	  asia	  työyhteisön	  ilmapiirissä	  kehitystä	  edistäväksi.
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Susanna:	  Minulle	  ei	  auennut,	  miten	  näet,	  että	  tämä	  liittyy	  johtamiseen.	  

Mikko:	  Siten,	  että	  olen	  kohdannut	  työssäni	  näiden	  ’inhimillisten	  tekijöiden’	  ohjaamia	  
esimiehiä.	  He	  kaikki	  hyötyisivät	  näiden	  itseä	  ohjaavien	  tekijöiden	  näkemisestä	  ja	  
työkaluista,	  joilla	  omaan	  ja	  sitä	  kautta	  toisten	  hyvinvointiin	  voisi	  vaikuttaa.	  

Tämä	  saattaa	  kuulostaa	  todella	  naiivilta,	  mutta	  monen	  ihmisen	  elämä	  ja	  toiminta	  
muuttuisi	  ratkaisevasti,	  jos	  he	  saisivat	  kokemuksen	  rakastetuksi	  tulemisesta.	  Edes	  
itseltään.

Susanna:	  Määrittele	  hyvinvoiva	  ihminen.

Mikko:	  Määritteleminen	  edellyttäisi	  isomman	  tilan	  mutta	  yritän	  kuvailla	  jotakin.	  
Hyvinvoivan	  ihmisen	  perustunnelmaan	  kuuluu	  voimissaan	  oleminen.	  Siksi	  hän	  kykenee	  
johtamaan	  itseään	  erilaisissa	  tunnelmissa,	  tilanteissa	  ja	  olosuhteissa.	  Hänellä	  on	  voimaa	  
auttaa	  ja	  rohkaista	  toisia,	  sen	  sijaan	  että	  valittaisi	  tai	  syyllistäisi.	  Hänellä	  on	  voimaa	  
ottaa	  opikseen,	  oppia	  ja	  harjoitella.	  Hän	  on	  aktiivinen,	  kiinnostunut	  ja	  innostunut	  
asioista.	  Hänellä	  on	  voimaa	  olla	  aidosti	  läsnä,	  kuunnella	  ja	  elää	  vuorovaikutuksessa	  
ihmisten	  kanssa.	  Hän	  pitää	  itsestään	  ja	  palautumisestaan	  huolta,	  tuntee	  rajansa	  ja	  
ylittää	  ne.	  Hän	  näkee	  asiat	  myönteisessä	  valossa	  ja	  pyrkii	  luoviin	  ratkaisuihin	  kaikissa	  
tilanteissa.	  Hän	  luo	  ja	  ylläpitää	  tietoista	  suhdetta	  itseensä,	  minkä	  seurauksena	  hän	  pitää	  
ja	  nauttii	  itsestään.	  Elämä	  on	  hänelle	  perusiloinen,	  mahdollisuuksien	  maailma.

vTarina
Nyt	  tekisin	  toisin

Joskus	  90-‐luvun	  lopulla	  luin	  kirjan	  Hot	  Groups,	  joka	  kuvasi	  työyhteisössä	  toimivia	  ryhmiä,	  
jotka	  olivat	  täysin	  omistautuneet	  jollekin	  tavoitteelle.	  Kirja	  teki	  minuun	  tosi	  ison	  vaikutuksen.

Junioriesimiehenä	  panin	  pystyyn	  tiimin	  samalla	  periaatteella.	  Me	  oltiin	  todellinen	  
muutostekijä	  silloin.	  Tehtiin	  sähköistä	  mediaa	  ja	  aivan	  loistavaa	  duunia,	  oltiin	  maailman	  
huippua,	  mikä	  oli	  koko	  ajan	  tavotekin.	  Tajuttiin	  jo	  silloin,	  et	  verkosta	  tulee	  Se	  Juttu,	  ja	  nythän	  
se	  on	  sitä.	  Oltiin	  kapinallisia	  ja	  ihan	  vähän	  ylimielisiä,	  kutsuttiin	  perinteisen	  median	  puolta	  
museoksi…

Oltiin	  pieni	  tiimi,	  tehtiin	  pitkää	  päivää,	  oltiin	  koko	  ajan	  kimpassa,	  mentiin	  vetämään	  lärvitkin	  
yhdessä.	  Siitä	  tuli	  liianki	  tiivis,	  siellä	  synty	  kaks	  pariskuntaa,	  jolloin	  tuli	  sellane	  olo,	  et	  hei,	  
hankkikaa	  muuki	  elämä.	  Siit	  tuli	  perhe,	  oma	  maailma,	  vaik	  siinä	  lähipiirissä	  oli	  300	  tyyppiä	  
tekemässä	  duunia.	  

Nuorena	  esimiehenä	  ei	  vaan	  osannu	  ja	  mä	  oon	  miettiny	  jälkeenpäin,	  et	  mitä	  ois	  voinu	  tehdä	  
toisin.	  Se	  oli	  epäonnistuminen.	  Koska	  toi	  ei	  voi	  kestää	  kauaa,	  draivi	  hiipuu	  ja	  palaa	  loppuun.	  
Vielki	  tulee	  sellane	  olo,	  et	  voiku	  ois	  tollasta	  eli	  se	  on	  jonkinlaine	  ihanne	  edelleen.	  

Nyt	  tekisin	  kaiken	  vähän	  toisin.	  Säilyttäisin	  lämmön	  ja	  luovuuden,	  mutta	  kierrättäisin	  
porukkaa	  eri	  tiimien	  kesken	  viikoittain.	  Tällä	  koettaisin	  jakaa	  koko	  hirmalle	  sitä	  oman	  tiimin	  
paloa	  uuden	  tekemiseen	  ja	  toisaalta	  hakisin	  nöyryyttä	  oppia	  muiden	  kokemuksista.
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Tämä	  on	  kolmas	  ja	  viimeinen	  osa	  kirjoituksesta,	  jonka	  ensimmäisessä	  osassa	  esiteltiin	  kaksi	  
’viidakon	  lakia’:
”Ihminen	  kohtelee	  itseään	  ja	  muita	  siten	  kuin	  häntä	  on	  (lapsuudessa)	  kohdeltu.”
”Ihmistä	  kohdellaan	  siten	  kuin	  ihminen	  antaa	  kohdella	  itseään.”

Miten	  annat	  kohdella	  itseäsi?

Tässäkin	  asiassa	  voi	  nähdä	  kolmiosaisen	  polun:	  tietoisuus,	  tunteminen	  ja	  reagointi.

Jos	  on	  lapsena	  tottunut	  siihen,	  että	  itsellä	  ei	  ole	  varsinaista	  arvoa	  tai	  että	  oma	  arvo	  on	  jäänyt	  
hämäräksi,	  pitää	  elämässään	  jotenkin	  luonnollisena	  ja	  itsestään	  selvänä	  sitä,	  että	  ihmiset	  
suhtautuvat	  itseen	  tällä	  tavoin.	  Siihen	  ei	  kiinnitä	  edes	  huomiota.	  Usein	  onkin	  niin,	  että	  
tarvitaan	  toinen	  ihminen	  näkemään	  ja	  huomauttamaan	  asiasta.

	   	   Suhteesi	  auktoriteetteihin	  ja	  uskomuksesi	  siitä,	  miten	  tulet	  heidän	  
	   	   taholtaan	  kohdelluksi,	  vaikuttaa	  siihen,	  miten	  sinua	  lopulta	  
	   	   kohdellaan.	  Voi	  suhtautua	  arvostavasti,	  tasavertaisesti	  ja	  realistisesti.	  
	   	   Voi	  olla	  ylimielinen	  tai	  alimielinen.

Tästä	  havahtumisesta	  on	  vielä	  matkaa	  siihen,	  että	  suostuu	  tuntemaan	  eli	  kohtaamaan	  
tunteella	  se,	  mitä	  oikeastaan	  tapahtuu	  noissa	  hetkissä	  ja	  mitä	  itsessä	  tapahtuu	  sen	  
seurauksena.	  Tällainen	  itsensä	  rehlektointi	  johtaa	  usein	  siihen,	  että	  mielen	  sopukoista	  
nousevat	  nuo	  kokemukset,	  jotka	  ovat	  johtaneet	  siihen,	  että	  antaa	  kohdella	  itseään	  huonosti.	  
Tämä	  on	  kokonaisvaltainen	  muutosprosessi.	  

Tilanteissa	  reagoiminen	  on	  vielä	  oma	  maailmansa.	  Miksi	  reagoi	  juuri	  siten,	  miksei	  toisin	  ja	  
mitä	  jos	  toisin?	  Muutos	  omassa	  käytöksessä,	  
suhtautumisessa	  ja	  reaktioissa	  edellyttää	  usein	  
kaikkein	  eniten	  rohkeutta.	  Silloin	  ihminen	  nousee	  
sitä	  vastaan,	  mitä	  on	  tottunut	  saamaan	  osakseen	  
alusta	  lähtien,	  ja	  niitä	  ihmisiä	  vastaan,	  jotka	  ovat	  
painaneet	  alas	  niin	  ihmisen	  kuin	  hänen	  
omanarvontunteensa.

Valtasuhteita

Jokainen	  ihmissuhde	  on	  valtasuhde.	  Me	  voimme	  käyttää	  valtaamme	  toisiimme	  myönteisesti	  
tai	  kielteisesti.	  Meillä	  kaikilla	  on	  vaikutus	  toisiimme.	  Me	  otamme	  tuon	  vallan	  ja	  annamme	  sen	  
toisille.	  Joko	  halutessamme	  tai	  sitten	  –	  useimmiten	  –	  se	  vain	  tapahtuu,	  tiedostamatta.	  

Jotkut	  ihmiset	  saavat	  meihin	  enemmän	  valtaa	  kuin	  toiset.	  Samoin	  me	  suhteessa	  eri	  ihmisiin.	  
Useinkaan	  emme	  tiedä,	  miksi	  niin	  käy	  eli	  emme	  ole	  enempää	  antaneet	  kuin	  ottaneetkaan	  
valtaa	  tietoisesti.

Tähän	  olisi	  kiinnitettävä	  huomio.
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Kuka	  haluaa	  valtaa	  ja	  kuka	  haluaa	  antaa	  sen?

Kaikilla	  ihmisillä	  on	  tarve	  vaikuttaa	  toisiin	  ihmisiin,	  vain	  motiivit	  vaihtelevat.	  Oman	  lapsen	  
kohdalla	  me	  haluamme	  vaikuttaa	  edesauttavasti	  hänen	  hyvinvointiinsa	  ja	  mahdollisuuksien	  
vahvistamiseen	  elämässä.	  Vastenmieliseksi	  kokemamme	  ihmisen	  kohdalla	  haluamme	  omalta	  
osaltamme	  kaventaa	  hänen	  mahdollisuuksiaan	  saada	  vahinkoa	  aikaan	  maailmassa.	  

On	  ihmisiä,	  jotka	  haluavat	  valtaa	  suhteessa	  toisiin	  ja	  toisten	  yli	  siksi,	  että	  he	  haluavat	  olla	  
edistämässä	  hyviä	  päämääriä	  ja	  katsovat	  olevansa	  tähän	  kykeneviä.	  Toiset	  haluavat	  valtaa	  
itsensä	  ja	  itsekkäiden	  syiden	  takia.	  

Yhtälailla	  on	  ihmisiä,	  jotka	  eri	  tilanteissa	  eri	  tavalla	  antavat	  valtaa	  toisille	  ihmisille,	  koska	  
kokevat,	  että	  nämä	  ihmiset	  voivat	  heitä	  paremmin	  edistää	  sitä	  hyvää,	  joka	  heille	  itselleenkin	  
on	  tärkeää.	  Jotkut	  taas	  antavat	  vallan,	  jotta	  heidän	  itsensä	  ei	  tarvitsi	  ottaa	  vastuuta	  ja	  tehdä	  
jotakin.

Millainen	  on	  sinun	  valtasi	  suhteessa	  itseesi?

Missä	  määrin	  motiivisi	  ovat	  sinulle	  tuttuja?	  Entä	  
tuntemuksesi	  ja	  reaktiosi	  kohtaamisissa	  
ihmisten	  kanssa	  –	  siis	  niissä	  kohdissa,	  joissa	  
arkipäivän	  tasolla	  vallasta	  on	  kyse?	  Otatko	  
vallan	  ja	  annatko	  vallan	  huomaamattasi?	  Teetkö	  
sen	  tavalla,	  jolla	  haluaisit?

Useimmilla	  ihmisillä	  ei	  näytä	  olevan	  todellista	  
tietoisuutta	  ja	  valtaa	  itseensä.	  Siksi	  heidän	  
toimintansa	  ja	  elämänsä	  on	  tässäkin	  kohtaa	  
sattumanvaraista	  reagointia	  tai	  sokeita	  tapoja	  ja	  tottumuksia	  suhteessa	  ihmisiin,	  yksiin	  
yhdellä	  tavalla	  ja	  toisiin	  toisella	  tavalla.	  

On	  todettu,	  että	  me	  muodostamme	  alle	  sekunnissa	  vaikutelman	  toisesta	  ihmisestä.	  Paljon	  
kauemmin	  ei	  mene	  valtasuhteen	  luomiseen,	  jossa	  usein	  toinen	  alistaa	  ja	  toinen	  alistuu.	  
Riippuen	  siitä	  mitä	  kohtaa.	  Sen	  lisäksi	  toisilla	  on	  suurempi	  tarve	  alistaa	  ja	  toisilla	  alistua.	  
Toisilla	  tulla	  palvotuksi	  ja	  toisilla	  palvoa.

Kun	  painat	  pistimesi,	  koe	  mitä	  se	  kohtaa.	  Jos	  se	  kohtaa	  ihraa,	  paina	  syvemmälle.	  Jos	  
terästä,	  odota	  parempaa	  hetkeä.	  

Lenin

Sisäisyyden	  vahvistaminen

Vallan	  alueella	  vaikuttavat	  ’viidakon	  lait’.	  Nämä	  lait	  tulisi	  inhimillistää.	  Kaikki	  alkaa	  vallan	  
ottamisella	  itsessä.	  Tässä	  kohtaa	  valta	  alkaa	  itsensä	  tiedostamisesta:	  millaista	  valtaa	  käytän	  
suhteessa	  itseeni	  ja	  millaista	  valtaa	  jokin	  minussa	  käyttää	  itseeni?	  Jos	  en	  ole	  ’herra	  omassa	  
talossani’,	  millainen	  herra	  olen	  ulkomaailmassa?	  

Kyse	  on	  myös	  sisäisyyden	  vahvistamisesta.	  Ja	  tämän	  vahvistamisen	  voi	  aloittaa	  kahdella	  osa-‐
alueella	  samanaikaisesti:

Toisaalta	  vahvistaa	  itseään	  itsensä	  kohtaamalla,	  toistuvasti	  ja	  avoimesti.	  Hetket,	  jotka	  käyttää	  
päivittäin	  rehelliseen	  itsetutkiskeluun	  ja	  itsensä	  tunnistamiseen,	  ovat	  kullanarvoisia.
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	   	   Moraalissa	  on	  pitkälti	  kyse	  siitä,	  kuinka	  hyvin	  arjessa	  rakennetaan	  ja	  
	   	   toteutetaan	  kertomusta,	  joka	  kertoisi,	  miten	  elää	  mielekästä	  ja	  
	   	   arvokasta	  elämää.
	   	   	   	   	   Jussi	  Onnismaa

Toisaalta	  vahvistaa	  itseään	  antautumalla	  aitoon	  kohtaamiseen	  ja	  vuorovaikutukseen	  toisten	  
ihmisten	  kanssa.	  Jokainen	  kohtaaminen	  aidolla	  oppimisasenteella	  ryyditettynä	  johtaa	  oman	  
voiman	  kasvamiseen.	  Lisäksi	  tällaiset	  kohtaamiset	  ovat	  avain	  oman	  mielikuvituksen	  (toisen	  
ihmisen	  maailmat	  ja	  mahdolliset	  maailmat)	  ja	  luomisen	  (hetkessä	  yhdessä	  synnytetty	  
näkemys	  maailmasta)	  herättämiseen	  ja	  kehittämiseen.	  

Esimiehen	  rooli	  viidakossa

Esimiehen	  tie	  alkaa	  itsensä	  tiedostamisesta.	  Siitä	  alkaa	  hänen	  polkunsa	  siksi	  ihmiseksi,	  
aikuiseksi	  ja	  esimieheksi	  joksi	  hänen	  on	  määrä	  tulla.	  Hän	  suostuu	  käymään	  toisinaan	  
kivuliaankin	  prosessin	  läpi	  vapautuakseen	  kahleistaan.

Se,	  että	  esimies	  suostuu	  jatkuvasti	  kehittämään	  omia	  vuorovaikutustaitojaan	  niin,	  että	  hän	  
käyttää	  valtaansa	  oikein	  ja	  antautuu	  tasavertaiseen	  kohtaamiseen,	  ihmisten	  kohtaamiseen	  

aina	  kuin	  se	  vain	  on	  mahdollista.	  Hän	  ei	  katso	  eikä	  
lähesty	  toista	  ihmistä	  ylhäältä	  päin	  siksi,	  että	  hän	  on	  
esimies.	  

Hänen	  esimiehyytensä	  on	  toisten	  palvelemista,	  esiin	  
auttamista	  ja	  rohkaisemista.	  Tämä	  voi	  todella	  

perustua	  vain	  toisen	  ymmärtämiseen.	  Sen	  ymmärtämiseen,	  mikä	  toisessa	  on	  samaa	  ihmistä	  
kuin	  hänessä	  itsessäänkin	  ja	  mikä	  hänessä	  on	  todella	  yksilöllistä.	  Yksilön	  omaa	  voimaa,	  
mahdollisuuksia	  ja	  niiden	  kautta	  syntyvää	  ja	  luotavaa	  antia	  tähän	  maailmaan.	  

Työyhteisön	  kipupisteet

Esimiehen	  tehtävä	  on	  kaiken	  tämän	  tiedostamisen	  ja	  kehittyvien	  taitojen	  kautta	  kyetä	  
tunnistamaan	  työyhteisössä	  olevia	  sudenkuoppia:

• Ihmisiä	  jotka	  kohtelevat	  itseään	  huonosti
• Ihmisiä	  jotka	  kohtelevat	  toisia	  huonosti
• Ihmisiä	  jotka	  antavat	  kohdella	  itseään	  huonosti

Tunnistaminen	  on	  prosessin	  ensimmäinen	  vaihe,	  havainto,	  josta	  varsinainen	  työ	  alkaa.	  
Esimiehen	  työ	  on	  prosessin	  ohjaamista	  myönteiseen	  suuntaan.	  Auttaa	  ihmisiä	  antamaan	  
itselle	  ja	  omalle	  olemiselle	  arvo.	  Auttaa	  ihmisiä	  näkemään	  oma	  toiminta	  suhteessa	  itseen	  ja	  
toisiin	  ja	  näyttää	  heille	  esimerkkiä	  toisenlaisista,	  paremmista	  käytännöistä.	  Ja	  joskus	  myös	  
puuttumista	  kovallakin	  kädellä	  kovapäisten	  ihmisten	  toimintaan.

Ole	  luja	  koville.	  
Vanha	  esimiesviidakon	  sanonta

Jokaisella	  esimiehellä	  on	  oma	  polkunsa	  työyhteisöviidakon	  valtiaaksi.	  Tällaiselle	  valtiaalle	  on	  
tänä	  päivänä	  todellista	  tarvetta	  ja	  todellinen	  kysyntä.

Entä	  alaiset?
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Oppia	  tulemaan	  hyviksi	  itsensä	  johtajiksi,	  eräänä	  päivänä	  myös	  esimiehiksi.
Auttaa	  esimiestä	  tulemaan	  paremmaksi	  esimieheksi.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Kysy,	  miten	  voit	  auttaa	  alaisiasi	  ylös	  heidän	  sudenkuopistaan.
ü Ota	  itsellesi	  'valtiashetkiä’.
ü Leiki	  valtasuhteilla.

P.S.	  Mikä	  on	  mielestäni	  pahinta?	  Se,	  että	  esimies,	  jonka	  tehtävä	  on	  turvata	  kaikkien	  alaistensa	  
inhimilliset	  työolosuhteet	  ja	  inhimillinen	  kohtelu,	  syyllistyy	  itse	  ihmisten	  huonoon	  kohteluun,	  
käyttää	  hyväkseen	  ihmisten	  heikkoutta	  syyllistää	  itseään	  jne.	  Kun	  kuulen	  tällaisesta,	  ainut	  
mieleen	  tuleva	  vertailukohta	  tällaiselle	  aseman	  väärinkäyttämiselle	  ja	  luottamuksen	  
pettämiselle	  on	  insesti.

Susanna:	  Mitä	  esimiehen	  pitää	  tehdä,	  jos	  alainen	  ei	  halua,	  että	  hänet	  nostetaan	  ylös	  
sudenkuopasta?	  Esimerkiksi	  alainen	  ei	  suostu	  työnohjaukseen,	  ei	  myönnä	  
alkoholiongelmaansa	  tai	  kieltää	  olevansa	  liian	  stressaantunut.

Mikko:	  Itse	  uskon	  järjen	  puhumiseen	  ja	  ihmisten	  kykyyn	  ja	  haluunkin	  käyttää	  järkeään	  
oman	  edun	  ollessa	  kyseessä	  –	  näinkin	  tunnepitoisessa	  asiassa.	  Ellei	  tämä	  keino	  
kuitenkaan	  toimi,	  esimiehellä	  on	  keinonsa	  panna	  asia	  toimeksi,	  ihmisen	  vastustuksesta	  
huolimatta.	  Useimmiten	  ihminen	  on	  jälkeenpäin	  kiitollinen	  tällaisesta	  interventiosta.

vTarina

Syytetty

Kun	  aloittelin	  pienen	  tiimin	  esimiehenä,	  yksi	  työntekijöistä	  ei	  pysynyt	  työtehtäviensä	  tasalla.	  
Hän	  oli	  myöhässä	  töiden	  osalta	  tai	  ei	  ollut	  ymmärtänyt	  oikein,	  mitä	  piti	  tehdä,	  jolloin	  muut	  
paikkasivat	  hänen	  työnsä	  jälkiä.	  Eniten	  töitä	  kaatui	  takaisin	  itselleni.	  Olimme	  molemmat	  
naisia	  ja	  samanikäisiä.	  En	  osannut	  tukea	  työntekijää,	  vaan	  kuvittelin,	  että	  vaatimalla	  saisin	  
sen,	  mihin	  toivoin	  ja	  oletin	  hänen	  pystyvän,	  jos	  vain	  yrittäisi.
Kärsimättömyyteni	  kasvoi	  todennäköisesti	  pikkuhiljaa,	  kun	  töistä	  ei	  ollut	  tulla	  valmista.	  
Todennäköisesti	  pettymykseni	  on	  näkynyt	  kasvoiltani,	  eleissä	  ja	  viestinnässä,	  vaikka	  en	  
muista	  sanoneeni	  mitään	  pahasti.	  Näin	  jälkeenpäin	  olen	  vasta	  ymmärtänyt,	  että	  odotin	  
alaiselta	  samaa,	  mihin	  esimiehenä	  pystyin	  omissa	  töissäni	  ja	  mihin	  muu	  tiimi	  pystyi	  omissa	  
töissään,	  mikä	  ei	  jostain	  syystä	  vain	  onnistunut	  kyseiseltä	  työntekijältä.	  Ehkä	  kokemuksen	  
puutetta,	  asenneongelmia,	  osaamisessa	  aukkoja?	  Teimme	  samankaltaisia	  töitä	  kumpikin,	  
vierekkäisissä	  työpisteissä.	  Itselläni	  oli	  huomattavasti	  enemmän	  tekemistä,	  joten	  alaisen	  
työpaine	  ei	  tuntunut	  todelliselta,	  vaikka	  varmasti	  hänelle	  sitä	  olikin.	  
Lopullinen	  niitti	  oli	  tapaus,	  jossa	  työntekijä	  oli	  päättänyt	  itse	  asioita,	  jotka	  olin	  selkeästi	  
pyytänyt	  jättämään	  myöhemmäksi	  ja	  ehdottomasti	  varmistamaan	  ensin	  minulta	  ennen	  kuin	  
toimitaan.	  Hän	  oli	  todennäköisesti	  aiemman	  kritiikkini	  vuoksi	  ajatellut	  yllättää	  ja	  tehdä	  
enemmän	  kuin	  oli	  pyydetty.	  Valitettavasti	  hän	  toimi	  itsenäisesti	  asioissa,	  joissa	  se	  oli	  
käytännössä	  kielletty	  juuri	  yhteisessä	  palaverissa,	  jotta	  voitaisiin	  ennaltaehkäistä	  riskejä	  
asiakkaiden	  suuntaan.	  Pahaksi	  onneksi	  hommat	  menivätkin	  sitten	  pieleen.
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Olin	  tehnyt	  todella	  pitkiä	  työpäiviä	  ja	  varmaan	  
itsekin	  loman	  tarpeessa.	  Kun	  huomasin	  
virheen,	  joka	  oli	  tapahtunut,	  soitin	  saman	  tien	  
työntekijälle.	  Hän	  oli	  kotona.	  Olin	  vihainen,	  
listasin,	  mitä	  oli	  mennyt	  pieleen.	  Puhelu	  oli	  
lyhyt	  ja	  kovaääninen	  -‐	  kummallakin	  osapuolella.	  Muistaakseni	  laitoin	  vielä	  kertauksena	  
sähköpostin,	  joka	  meni	  kopiona	  toimitusesimiehelle.	  Tätä	  en	  tosin	  oikein	  muista	  kunnolla,	  
koska	  on	  niin	  pitkä	  aika	  jo	  kulunut.
Pyysin	  seuraavana	  päivänä	  nolona	  anteeksi	  alaiselta,	  kun	  olin	  tajunnut,	  ettei	  todellakaan	  ollut	  
hiksua	  soittaa	  toiselle	  kotiin.	  Eihän	  se	  mitään	  ratkaissut.	  Ei	  puheluni	  töiden	  osalta	  -‐	  eikä	  
valitettavasti	  anteeksipyyntöni	  alaisen	  osalta.	  
Asioita	  puitiin	  myöhemmin	  työsuojeluvaltuutetun	  ja	  toimitusesimiehen	  kanssa.	  En	  koe	  
edelleenkään	  olleeni	  työpaikkakiusaaja	  ja	  tämä	  oli	  myös	  työsuojeluvaltuutetun	  ja	  
toimitusesimiehen	  kanta	  asiaan,	  kun	  kaikki	  oli	  käyty	  läpi.	  Osa	  alaisen	  vaatimasta	  
jälkipuinnista	  meni	  absurdiksi,	  koska	  siinä	  vaiheessa	  alainen	  ei	  halunnut	  enää	  uskoa	  mitään	  
hyvää	  minusta	  eikä	  toisaalta	  ottaa	  vastuuta	  mistään,	  mitä	  itse	  oli	  tehnyt	  tai	  jättänyt	  tekemättä.	  
Kerrat,	  jolloin	  olin	  kysynyt,	  onko	  hän	  saanut	  tehtyä	  työt,	  muuttuivat	  hänen	  mielessään	  
kiusaamiseksi	  ja	  että	  ahdistelin	  häntä	  kyselemällä	  työtehtävistä.	  Sanoinpa	  mitä	  tahansa,	  hän	  
tulkitsi	  sen	  alentuvaksi,	  vaikka	  en	  oikeasti	  kokenut	  itse	  niin.	  Olinhan	  itse	  ollut	  
rekrytoimassakin	  häntä	  ja	  henkilönä	  hän	  oli	  hauska	  ja	  avoin.	  
Istuin	  kuuntelemassa	  vainoharhaiselta	  kuulostavia	  syytöksiä,	  joissa	  ei	  ollut	  mitään	  perää,	  
mutta	  pakkohan	  se	  oli	  tehdä	  ja	  yrittää	  ymmärtää.	  
Muistan	  pyytäneeni	  noissa	  sessioissa	  useita	  kertoja	  anteeksi.	  Alainen	  sekosi	  yhä	  pahemmin.	  
Lopulta	  hän	  syytti	  työsuojeluvaltuutettua	  puolueelliseksi,	  toimitusesimiestä	  puolueelliseksi	  ja	  
kollegoja	  puolueellisiksi,	  kun	  kukaan	  ei	  ollut	  samaa	  mieltä	  alaisen	  kanssa,	  että	  häntä	  olisi	  
kohdeltu	  työpaikalla	  niin	  kaltoin	  kuin	  hänestä	  tuntui.	  
Mielestäni	  olin	  kohdellut	  kaikkia	  samalla	  tavalla	  ja	  muiden	  kollegoiden	  kanssa	  tulimme	  
toimeen.	  Oli	  raskasta	  käydä	  läpi	  asiaa,	  koska	  syytös	  työpaikkakiusauksesta	  (vaikkakaan	  ei	  
oikeusteitse)	  on	  todella	  vakava	  ja	  sai	  kyseenalaistamaan	  koko	  oman	  työskentelyn,	  mutta	  
myös	  epäilemään	  omaa	  järkeä	  ja	  ajatusmaailmaa.	  Enkö	  enää	  tuntenutkaan	  itseäni	  niin	  hyvin	  
kuin	  luulin?	  Miten	  joku	  voi	  ajatella	  niin	  eri	  tavoin	  ja	  kokea	  minut	  tavalla,	  jota	  en	  ikimaailmassa	  
olisi	  uskonut?

Mikä	  meni	  pieleen?	  Palautetta	  ei	  saa	  ikinä	  antaa,	  
kun	  on	  itse	  vielä	  vihainen.	  Palaute	  on	  annettava	  
kasvotusten	  eikä	  koskaan,	  ei	  koskaan	  saa	  soittaa	  
työntekijälle	  kotiin.
Tämän	  opin	  kantapään	  kautta.

Lisäksi	  pitäisi	  ymmärtää	  kysellä,	  miksi	  työntekijä	  ei	  saa	  jotain	  asiaa	  tehdyksi.	  Voi	  olla	  vaikea	  
kaivaa	  esiin,	  että	  työntekijä	  ei	  osaa	  työtään,	  jolloin	  alaisella	  pitäisi	  olla	  turvallinen	  olo,	  jotta	  
hän	  voi	  sen	  kertoa	  ja	  pyytää	  ajoissa	  apua.	  Vasta	  myöhemmin	  olen	  oppinut	  pikkuhiljaa	  
ymmärtämään,	  että	  meitä	  ihmisiä	  on	  moneen	  junaan	  ja	  eri	  tapoja	  tehdä	  töitä.
Toisaalta	  mikä	  oli	  hyvää	  niin	  tapa,	  jolla	  syytös	  hoidettiin.	  Työsuojeluvaltuutettu	  oli	  paikalla	  
neutraalina	  henkilönä,	  mikä	  oli	  minusta	  läpinäkyvää	  ja	  reilu	  asetelma.	  Toimitusesimies	  
otettiin	  vasta	  lopuksi	  mukaan,	  jolloin	  loukkaantunut	  alainen	  sai	  tuulettaa	  tunteitaan	  ilman,	  
että	  tarvitsi	  miettiä,	  mitä	  tj	  tästä	  ajattelee.
Huonoa	  oli,	  että	  esimiehenä	  olin	  lähtökohtaisesti	  omasta	  mielestäni	  ehkä	  jopa	  heikommassa	  
asemassa	  kuin	  työntekijä,	  koska	  helpommin	  ajatellaan,	  että	  jos	  joku	  sanoo	  
työpaikkakiusauksesta,	  syypää	  on	  aina	  esimies.	  Kukaan	  ei	  ajattele	  (?),	  että	  alaisissakin	  on	  
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Mikä	  meni	  pieleen?	  Palautetta	  ei	  
saa	  ikinä	  antaa,	  kun	  on	  itse	  vielä	  
vihainen.

Olin	  tehnyt	  todella	  pitkiä	  työpäiviä	  
ja	  varmaan	  itsekin	  loman	  tarpeessa.



ihmisiä,	  jotka	  oman	  elämäntilanteensa	  vuoksi	  saattavat	  ylitulkita	  ja	  jopa	  vääristellä	  
kokemuksiaan.	  Syyt	  siihen	  tietää	  vain	  henkilö	  itse,	  joka	  niin	  toimii.	  
Itse	  tiedän,	  etten	  ole	  kiusannut.	  Silti	  asia	  jäi	  vaivaamaan	  vuosiksi.	  Tuottaa	  häpeää,	  että	  "joku	  
on	  voinut	  edes	  ajatella,	  että	  kiusaisin".	  Ajatus	  on	  kivulias	  enkä	  vieläkään	  mielelläni	  mieti	  
tapahtunutta	  tai	  puhu	  siitä	  oikeastaan	  kenenkään	  kanssa,	  koska	  se	  aika	  oli	  raskasta	  käydä	  
läpi.	  Koko	  juttu	  on	  jotenkin	  niin	  kaukana	  omasta	  minäkuvasta	  ja	  siitä	  millainen	  omasta	  
mielestäni	  olen	  ollut	  -‐	  ja	  olen	  edelleen.
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Mielenhuolto… ja sen laiminlyönti

Mitä	  ihminen	  tarvitsee	  voidakseen	  hyvin?	  

Tähän	  ei	  ole	  eikä	  voi	  olla	  vastausta,	  sillä	  jokaisen	  hyvinvointi	  riippuu	  niistä	  tietyistä	  asioista,	  
jotka	  antavat	  voimaa,	  antavat	  tunteen	  aidosta	  toteutumisesta	  ja	  tuottavat	  mielihyvää.	  
Unohtamatta	  yhtä	  olennaista	  toista	  puolta:	  jokaisessa	  ihmisessä	  elää	  tarve	  kasvaa	  voimassaan	  
kohdatessaan	  haasteen	  ja	  voittaessaan	  sen	  ja	  itsensä.	  http://blogs.hbr.org/cs/2012/08/
every_leader_is_an_artist.html?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews

Miten	  mieltään	  voi	  huoltaa?	  

Oman	  mielensä	  huoltaminen	  alkaa	  sillä,	  että	  luo	  säännöllisesti	  yhteyttä	  itseensä.	  Tähän	  käy	  
mikä	  tahansa	  päivän	  hetki,	  jonka	  varaa	  sille,	  että	  ’tulee	  itseensä’,	  kuuntelee	  ja	  jäsentää	  omaa	  
oloaan	  ja	  ajatuksiaan.	  

Mieli	  kaipaa	  sekä	  haasteen	  että	  palautumisen.	  Opettelemalla	  näiden	  tasapainon	  ja	  mielellään	  
dynaamisen	  tasapainon,	  mieli	  pysyy	  samanaikaisesti	  
liikkuvana	  ja	  notkeana	  ja	  samanaikaisesti	  virkeänä	  
ja	  avoimena.
	  
Mieli	  tarvitsee	  tietoista	  harjoitusta,	  jos	  sitä	  haluaa	  

oikeasti	  kehittää	  ja	  huoltaa.	  Harjoitteleminen	  voi	  olla	  mitä	  tahansa,	  joka	  vie	  ihmisen	  
osaamisalueelta	  kohti	  ihanuusaluetta	  eli	  itsensä	  ylittämistä.	  Se	  voi	  olla	  kevyt	  kynnyksen	  
ylittäminen,	  esimerkiksi	  rohkaistuminen	  tekemään	  jotakin	  uutta	  tai	  toisin	  keskellä	  arkea.	  Se	  
voi	  myös	  olla	  jonkin	  omaa	  todellista	  merkitystä	  ja	  toteutumista	  estävän	  asenteen	  voittamista	  
sinnikkäällä	  työllä.

Hoida	  mieltäsi	  toisten	  kanssa

Puhuminen	  on	  ehkä	  kaikkein	  tärkein,	  tehokkain	  ja	  paras	  tapa	  huoltaa	  mieltään.	  Asioiden	  
jakaminen,	  niiden	  kohtaaminen	  toisen/toisten	  kanssa	  ja	  kuulluksi,	  peilatuksi	  ja	  ymmärretyksi	  
tuleminen	  antavat	  ihmiselle	  tavallisesti	  paitsi	  tärkeää	  uskoa	  itseen,	  myös	  uusia	  näkökulmia	  ja	  
selkeyttä	  omiin	  ajatuksiin	  ja	  tuntemuksiin.

	   	   Mistä	  ei	  voi	  puhua,	  se	  täytyy	  kirjoittaa	  –	  tai	  huutaa.	  

	   	   	   	   Leena	  Krohn

Jos	  todella	  haluaa	  huoltaa	  mieltään	  toisten	  kanssa	  kohtaamisissa	  –	  vastavuoroisesti	  tietenkin,	  
ellei	  kyseessä	  ole	  mentorointi	  tai	  terapia	  –	  kannattaa	  tietoisesti	  kiinnittää	  huomiota	  siihen,	  
että	  tässäkin	  on	  tasapaino	  levon	  ja	  haasteen	  välillä.	  

Siis	  toisaalta	  niin,	  että	  kokee	  tulevansa	  vastaanotetuksi	  sellaisenaan	  eli	  saa	  kokea	  tulevansa	  
autetuksi	  sanomaan	  sellaistakin,	  mitä	  on	  vaikea	  pukea	  sanoiksi.	  Toisaalta	  niin,	  että	  tietoisesti	  
hakeutuu	  sellaisten	  ihmisten	  seuraan,	  jotka	  ajattelevat	  eri	  tavalla	  kuin	  itse	  tai	  eivät	  niele	  
kaikkia	  ajatuksia	  noin	  vaan.	  
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Miten	  elämä	  järjestetään?

Mielen	  huoltamisen	  laiminlyöminen	  on	  yksi	  syy	  ihmisten	  huonovointisuuteen.	  

Jokainen	  tietää,	  miten	  paljon	  helpompaa	  ja	  
luontaisempaa	  on	  huoltaa	  autoa	  tai	  omaa	  kuntoaan	  
tai	  jotakin	  muuta	  ulkoiseen	  liittyvää.	  Sisäisestä	  
kunnosta	  ja	  hyvinvoinnista	  huolehtiminen	  vaatii	  
vielä	  erityistä	  tietoisuutta	  ja	  ponnistusta.	  Ja	  
opettelua,	  koska	  sitä	  ei	  tavallisesti	  opeteta	  missään.

	   	   Pahoinvoinnin	  taustalla:	  ongelmakeskeisyys,	  oman	  mielemme	  tapa	  
	   	   keskittyä	  epäonnistumisiin,	  murehtia,	  haluta	  enemmän	  ja	  enemmän,	  
	   	   vertailla	  omaa	  elämää	  muiden	  elämään,	  keskittyä	  omiin	  heikkouksiin.

Mielen	  huoltaminen	  vaatii	  siksi	  erillistä	  järjestämistä.	  Se	  ei	  tule	  itsestään	  eikä	  sitä	  usein	  
kukaan	  järjestä	  ihmisen	  puolesta	  eikä	  edes	  kehota	  siihen.	  Päivään	  tai	  viikkoon	  saa	  kuitenkin	  
järjestettyä	  aikaa	  ja	  tilaa	  huoltaa	  mieltään,	  kun	  sitä	  tahtoo	  eli	  näkee	  sen	  tarpeellisuuden	  ja	  
välttämättömyydenkin.

Kun	  on	  onnistunut	  tässä	  järjestämisessä	  tarpeeksi	  monta	  kertaa	  päättäväisesti	  ja	  sisulla,	  aika	  
ja	  tila	  alkavat	  löytää	  rytminsä	  ja	  paikkansa	  niin	  päivän	  kuin	  viikon	  kulussa.	  Vähitellen	  siitä	  
tulee	  tapa	  ja	  tottumus	  ja	  jossakin	  vaiheessa	  enemmänkin:	  jos	  päivittäinen/viikoittainen	  
mielen	  huoltaminen	  jää	  väliin,	  se	  tuntuu	  heti	  jossakin,	  jotakin	  puuttuu.	  

Tahtoa	  täytyy

Tämä	  on	  asia,	  jota	  juuri	  mikään	  koulutus	  ei	  tue.	  Siksi	  on	  tärkeää,	  että	  yritysjohto	  ja	  esimiehet	  
ymmärtävät	  tämän	  tärkeyden	  ihmisen	  kokonaishyvinvoinnin	  kannalta.	  Eli	  osaavat	  tukea	  ja	  
huolehtia	  siitä,	  että	  työntekijä	  myös	  työpäivän	  aikana	  voi	  pitää	  mielestään	  huolta.	  

Tee	  asioita	  mielelläsi.

Asiaa	  helpottaa,	  jos	  esimies	  ja	  johto	  ovat	  itse	  kehittäneet	  mielen	  huoltamisesta	  tavan	  itselleen,	  
osaavat	  näyttää	  esimerkkiä	  ja	  nähdä	  oman	  kokemuksensa	  kautta,	  miten	  tärkeästä	  asiasta	  on	  
kyse.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Huolehti	  tasapainosta	  haasteen	  ja	  palautumisen	  välillä.
ü Peilaa,	  kirjoita	  tai	  puhu	  –	  tai	  tee	  niitä	  kaikkia	  huoltaaksesi	  mieltäsi.
ü Luo	  itsellesi	  omaa	  aikaa	  –	  mikrohetkiä	  päivääsi.

Susanna:	  Vanha	  urheilijan	  ohje:	  kehittymiseen	  tarvitaan	  treeniä,	  ravintoa	  ja	  lepoa.	  Tätä	  
voitaisiin	  soveltaa	  myös	  työelämään.	  Jokaisen	  täytyy	  tehdä	  töitä,	  koettaa	  pinnistellä	  
välillä	  oman	  suorituskyvyn	  rajoilla	  ja	  tuntea	  maitohapot	  lihaksissa.	  Mutta	  sen	  lisäksi	  
pitää	  joka	  päivä	  pitää	  huolta	  sekä	  fyysisestä	  että	  henkisestä	  ravinnostaan.	  Lisäksi	  
jokainen	  tarvitsee	  riittävästi	  unta.	  

Vanha	  viisaus	  kuuluu	  myös:	  jos	  mielesi	  on	  väsynyt,	  rasita	  ruumista.	  Jos	  ruumiisi	  on	  
väsynyt,	  rasita	  mieltä.	  Jokainen	  voi	  tuon	  pohjalta	  päätellä,	  että	  erityisesti	  aivotyötä	  
tekevien	  ihmisten	  täytyisi	  lähteä	  kävelylle,	  hiihtämään,	  tanssimaan,	  pyöräilemään	  tai	  
mikä	  se	  oma	  mieluista	  laji	  nyt	  sitten	  onkaan.	  
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Sisäisestä	  kunnosta	  ja	  
hyvinvoinnista	  huolehtiminen	  
vaatii	  vielä	  erityistä	  tietoisuutta	  ja	  
ponnistusta.	  Ja	  opettelua,	  koska	  sitä	  
ei	  tavallisesti	  opeteta	  missään.



Mikko:	  Tuo	  on	  kelpo	  perusviisautta.	  Sitten	  on	  tilanteita	  ja	  ihmisiä,	  ja	  näitä	  kumpiakin	  on	  
tänä	  päivänä	  enemmän	  kuin	  koskaan.	  

Nykyinen	  työelämä	  vie	  ihmisen	  helposti	  reippaasti	  yli	  rajojen,	  ellei	  ihminen	  osaa	  
tietoisesti	  pitää	  itsestään	  ja	  omasta	  hyvinvoinnistaan	  huolta.	  Useimmiten	  niistä	  
palautuu,	  mutta	  on	  myös	  tilanteita,	  jossa	  omaa	  mieltä	  on	  osattava	  huoltaa,	  muuten	  
kuormitus	  kasvaa	  kohtuuttomaksi.	  Tämä	  tarkoittaa	  suomeksi	  tietoisuustaitojen	  
harjoittelemista,	  tietoisen	  suhteen	  luomista	  omiin	  ajatuksiin,	  tunteisiin	  ja	  tahdon	  
impulsseihin.

Sitten	  on	  ihmisiä,	  joille	  elämä	  ei	  ole	  suonut	  vahvaa	  luontaista	  tasapainoa	  ja	  selkeitä	  
rajoja.	  Nämä	  ihmiset	  joutuvat	  usein	  kovan	  kautta	  opettelemaan	  kumpiakin	  ja	  tarvitsevat	  
opettelussaan	  toisinaan	  tukea	  ja	  apua.	  Oikeat	  työkalut,	  joiden	  avulla	  voi	  vahvistaa	  
oppimistaan,	  ovat	  joskus	  tarpeen	  ja	  hyödyksi.	  Ja	  niistä	  hyötyy	  tänä	  päivänä	  jokainen.

vTarina

Usko	  itseesi

Kehitys	  vaatii	  aina	  penkomista	  ja	  rajojen	  etsimistä	  sekä	  ehdottomasti	  niiden	  ylittämistä.	  
Muutama	  todellinen	  hetkeksi	  hiuksia	  nostattava	  läheltä	  piti	  -‐tilanne	  toki	  leader-‐urani	  
alkumetreillä	  on	  kyllä	  tullut.	  Näissä	  tapauksissa	  haasteeksi	  ja	  melkein	  kompastuskiveksi	  on	  
muodostunut	  oma	  osaamattomuuteni	  ymmärtää	  jokaisessa	  ihmisessä	  elävää	  
muutosvastarintaa	  ja	  tuntemattoman	  pelkoa	  sekä	  muutoshaluisenkin	  urautumista.	  Minulla	  on	  
ollut	  onni	  kuitenkin	  saada	  tiimini	  koottua	  lähes	  aina	  yrittäjistä,	  joten	  tietynlainen	  rohkeus	  ja	  
näkemys	  uudistumiselle	  on	  sisään	  ajettuna.	  
Jälkikäteen	  on	  helppo	  yhdistellä	  pisteitä	  ja	  todeta	  syy-‐seuraus-‐suhteita.	  Muutosvastarinta	  oli	  
eräässä	  projektissa	  niin	  suuri,	  että	  jo	  pitkälle	  edennyt	  usean	  kuukauden	  työ	  oli	  kokonaan	  
valua	  hiekkaan,	  kun	  tiimiltä	  loppui	  rohkeus.	  Miten	  selvitä	  tilanteesta,	  kun	  80	  prosenttia	  
tiimistä	  ilmoittaa,	  ettei	  halua	  sitoutua	  enää,	  koska	  ei	  usko	  hankkeen	  tavoitteiden	  olevan	  
realistisesti	  mahdollisia	  toteutua?	  Häkellys	  ja	  hämmennys	  nuorella	  team	  leaderilla	  oli	  
melkoinen.	  

Miten	  eteenpäin	  tuosta?	  Keskustelu	  jokaisen	  kanssa	  
yksitellen.
Mikä	  pelottaa?	  Varmistin	  ymmärtäneeni	  tiimiläisen	  
pelon	  aiheen	  toistamalla	  sen	  juuri	  sellaisena	  kuin	  
hän	  sen	  kertoi.	  Sanoin	  ymmärtäväni	  hänen	  

ajatuksensa	  ja	  muistutin	  asiasta	  joka	  muutospelon	  paineessa	  selvästi	  hämärtyy	  -‐	  vastuu	  
onnistumisesta	  on	  minulla,	  olen	  projektin	  onnistumisesta	  vastuussa,	  hän	  tiimiläisenä	  toki	  
omasta	  työstään,	  mutta	  minä	  vastaan,	  jos	  tavoitteita	  ei	  saavuteta.	  Annoin	  tilaa	  pelolle	  ja	  
muutospaineelle,	  mutta	  poistin	  paineen.	  Toimin	  jokaisen	  kanssa	  samalla	  tavoin	  ja	  sovimme	  
myös	  jokaisen	  kanssa,	  että	  hän	  voi	  aivan	  hyvin	  jäädä	  pois	  projektista.	  En	  kuitenkaan	  pyytänyt	  
sen	  kummempaa	  ilmoitusta	  tai	  selvitystä.	  Kerroin	  että	  itse	  en	  epäile	  tavoitteiden	  
saavuttamista	  ja	  jatkan	  työtä.	  Kysyin	  kuitenkin	  saanko	  laittaa	  tietoa	  projektin	  etenemisestä	  
(en	  siis	  antanut	  tiimiläisen	  pudota	  pois	  hommasta	  kokonaan	  vielä	  tässä	  vaiheessa)	  En	  
toiminut	  martyyrin	  tyyliin	  -‐	  ok,	  jos	  et	  usko	  tähän	  kyllä	  MINÄ	  teen.	  Ainoastaan	  korostin,	  etten	  
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itse	  epäile	  lainkaan	  tavoitteiden	  toteutumista,	  jätin	  avoimen	  oven	  ilman	  vaatimuksia	  ja	  jatkoin	  
työtä.	  
Niin	  siinä	  käy	  -‐	  Syke	  ja	  tunne	  tarttuu.	  Tiimihiilis	  on	  aivan	  uskomaton	  voima,	  joka	  synnyttää	  
innovaatioita,	  kaataa	  raja-‐aitoja	  ja	  saa	  aikaan	  uutta,	  kun	  vain	  uskoo	  itse	  siihen	  mitä	  tekee.	  Kun	  
lähden	  ajamaan	  Sodankylään,	  en	  näe	  kuin	  muutaman	  sata	  metriä	  eteenpäin,	  jos	  sitäkään.	  
Luotan	  kuitenkin	  siihen	  että	  siellä	  se	  on	  -‐	  Sodankylä.	  Täältä	  tullaan.	  Matkalla	  on	  monta	  asiaa	  
jotka	  täytyy	  ratkaista,	  niitä	  tulee	  yllättäen,	  kysymättä	  ja	  pyytämättä,	  mutta	  ei	  ne	  missään	  
kohtaa	  horjuta	  näkemystä	  siihen,	  että	  olen	  Sodankylässä	  silloin	  kun	  suunnittelinkin.
Muutaman	  viikon	  tein	  käytännössä	  työtä	  yksin	  sekä	  operatiivisen	  työn	  että	  suunnittelun.	  
Pikkuhiljaa	  tiimiläiset	  ottivat	  paikkansa	  takaisin.	  Tunne	  oli	  lähes	  liikuttava.	  
Projekti	  onnistui	  ja	  poiki	  usean	  vuoden	  ajalle	  lisää	  hankkeita	  ja	  töitä.	  
Kyseinen	  projekti	  toimi	  tulikasteena	  ja	  loistavana	  opettajana	  siinä,	  miten	  tehdä	  työtä	  
tavoitteellisesti	  tiukassakin	  tilanteessa	  ollen	  samalla	  ihminen	  ihmiselle	  ja	  tiimin	  jäsen.
Oili	  Anttiroiko
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Miten esimies pitää huolta itsestään?

On	  esimiehiä,	  jotka	  pitävät	  itsestään	  niin	  hyvää	  huolta,	  ettei	  sitä	  enää	  riitä	  alaisille.	  Tiedättekö	  
sen	  esimiestyypin,	  joka	  vaatii	  toisilta	  moninkertaisesti	  sen	  mitä	  itseltä	  ja	  puristaa	  kevyen	  
tuntuisesti	  alaisistaan	  viimeisenkin	  pisaran	  pelattuaan	  ensin	  18	  reikää?	  

Toisaalta	  on	  esimiehiä,	  jotka	  tekevät	  alaistenkin	  työt,	  eivät	  ymmärrä	  pysähtyä,	  ovat	  aina	  
vastuussa	  ja	  tavoitettavissa	  ja	  joiden	  mielestä	  esimies	  pitää	  viimeiseksi	  huolen	  itsestään.	  
Saappaat	  jalassa	  kaatuva	  esimies	  on	  heidän	  mielestään	  kelpo	  esimerkki	  kenelle	  tahansa.

Koska	  edellisistä	  ei	  tarvitse	  olla	  huolissaan,	  keskityn	  tässä	  jälkimmäisiin.

Ei	  voi	  vain	  antaa

Esimies,	  joka	  ajattelee,	  että	  hänen	  täytyy	  vain	  antaa	  muille,	  on	  kuin	  ihminen,	  joka	  hengittää	  
vain	  ulos.	  Näin	  ei	  voi	  jatkua	  ikuisesti,	  vaikka	  joskus	  henkäisy	  voi	  tuntua	  pitkältä.	  

Tai	  ihminen,	  joka	  mukautuu	  toisten	  vaatimuksiin,	  odotuksiin	  ja	  mielikuviin	  hyppimällä	  
yhdellä	  jalalla.	  Aikansa	  sitäkin	  jaksaa,	  mutta	  väsyy	  kyllä	  ikävästi	  samalla.

Myös	  sillä	  on	  syynsä,	  miksi	  lentokoneen	  turvaohjeissa	  kehotetaan	  laittamaan	  happimaski	  
ensin	  itselle	  ja	  sitten	  vasta	  auttamaan	  muita.	  Turhan	  monen	  auttaminen	  ensin	  vetää	  itsen	  aika	  
heikolle	  hapelle.

Olen	  näissäkin	  yhteyksissä	  kirjoittanut,	  että	  esimies	  
on	  olemassa	  alaisiaan	  varten	  ja	  käsittää	  tehtävänsä	  
oikein	  ymmärtäessään	  olevansa	  heidän	  
käytettävissään.	  Samaan	  hengenvetoon	  on	  aina	  
sanottava,	  että	  kukaan	  huonovointinen	  ei	  voi	  olla	  
ketään	  varten	  –	  muuta	  kuin	  taakaksi.	  

Siksi	  esimies	  on	  tasapainotaitelija,	  oman	  ja	  toisten	  hyvinvoinnin	  välillä	  liikkuva	  heiluri,	  joka	  ei	  
saa	  jäädä	  viipyilemään	  kumpaankaan	  ääripisteeseen	  liian	  pitkäksi	  aikaa.	  	  

Mistä	  voimaa?

Eniten	  voimaa	  ihminen	  saa	  voidessaan	  liittää	  itsensä	  siihen	  mitä	  rakastaa.	  Jokainen,	  joka	  on	  
päässyt	  kokemaan	  jonkun	  vastaavista	  kokemuksista

• Rakastunut
• Löytänyt	  paikkansa
• Löytänyt	  sen,	  missä	  on	  hyvä

tietää,	  että	  voimavaroja	  tuntuu	  riittävän	  loputtomasti	  ja	  yli	  oman	  tarpeen.	  Kun	  puhutaan	  
hyvinvoinnista,	  tämä	  on	  jotakin	  alkuperäistä	  ja	  samalla	  todellinen	  voimalähde.	  Jos	  tämä	  lähde	  
sulkeutuu,	  ihminen	  menettää	  jotakin	  olennaista,	  vaikka	  ulkoisesti	  voisikin	  hyvin.

Siksi	  ’oman	  jutun’	  löytäminen	  ei	  ole	  löysää	  puhetta	  murrosikäisen	  suusta	  vaan	  jotakin,	  joka	  
koskettaa	  ihmisen	  syvintä	  olemista.	  Oli	  kyse	  työstä,	  ihmisestä	  tai	  ihmisistä,	  asiasta,	  johon	  voi	  
liittää	  aidon	  itsensä,	  se	  toimii	  valtavana	  voimanlähteenä.	  Mikä	  tai	  mitkä	  ovat	  sinun	  
voimanlähteesi?	  Oletko	  levossa	  voimanlähteesi	  äärellä?
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Palautuminen

Oli	  voimanlähde	  mikä	  ja	  miten	  runsaasti	  pulppuava	  tahansa,	  levon	  tarve	  on	  yhtä	  olennainen	  
osa	  elämää	  kuin	  vuoksi	  luoteen	  jälkeen.	  Jokaisen	  esimiehen	  on	  opittava	  huolehtimaan	  omasta	  
palautumisestaan.

Tässäkin	  kohtaa	  jokainen	  on	  yksilö	  eivätkä	  
elämäntilanteetkaan	  toistu	  samankaltaisina.	  
Siksi	  ensimmäinen	  opittava	  asia	  on	  itsensä	  
kuuleminen	  ja	  kuunteleminen.	  (Sivuhuomautus:	  
minua	  ihmetyttää	  se,	  miten	  usein	  naiset	  tästä	  
puhuvat	  ja	  miten	  huonosti	  he	  puheen	  määrään	  
nähden	  itse	  toteuttavat	  tätä.)	  Se	  edellyttää	  
pysähtymistä,	  seisahtumista	  –	  sitä	  ettei	  hetkeen	  
tee	  mitään.	  Sitä	  että	  käy	  hetken	  neuvonpitoa	  
omien	  ajatustensa	  ja	  tunteittensa	  kanssa.	  Sitä	  että	  antaa	  itsensä	  olla:	  minun	  ei	  tarvitse	  olla	  
eikä	  tehdä	  tässä	  ja	  nyt	  yhtään	  enempää	  kuin	  hengittää.	  

Antaa	  itselleen	  luvan,	  sallia	  itselleen	  sen,	  koska	  välittää	  itsestään	  sen	  verran.	  Sitä	  kautta	  
välittää	  niistä,	  joista	  ja	  joiden	  hyvinvoinnista	  on	  vastuussa	  ja	  joiden	  hyvinvointiin	  oma	  
hyvinvointi	  vaikuttaa,	  suoraan	  tai	  välillisesti.

Antaa	  itselleen	  lupa	  olla	  onnellinen.

Millaisia	  välineitä?

Se,	  millaisia	  keinoja	  esimies	  voi	  käyttää	  tai	  mitkä	  työkalut	  tuntuvat	  kulloinkin	  omilta,	  
vaihtelee	  suuresti.

Olennaista	  on	  aina	  palata	  omiin	  tuntemuksiin	  ja	  tuntoon	  siitä,	  mikä	  tuntuu	  itsestä	  hyvältä.	  Se	  
on	  lähtökohta,	  silloinkin	  kun	  on	  ponnistettava	  johonkin	  sellaiseen	  tai	  ylitettävä	  itsensä	  tavalla,	  
joka	  ei	  tunnu	  hyvältä.	  Aina	  uudestaan	  palata,	  yhdeksikin	  hengenvedoksi.

Omien	  mielikuvien,	  asenteiden	  ja	  reaktioiden	  kohtaaminen	  joko	  peilaten	  niitä	  omassa	  
mielessä,	  kirjoittamalla	  niistä	  tai	  puhumalla	  niistä	  jonkun	  kanssa	  on	  mielen	  huoltoa	  
parhaimmillaan	  –	  monipuolisinta	  on	  käyttää	  kaikkia	  keinoja.

	   	   Mielenterveys	  on	  edelleen	  arvioitu	  omien	  mahdollisuuksien	  
	   	   tiedostamiseksi,	  pyrkimykseksi	  toteuttaa	  ja	  lisätä	  omia	  
	   	   mahdollisuuksia	  ja	  itsensä	  hyväksymistä.

Säännölliset	  hetket,	  jolloin	  voi	  rauhassa	  kehittää	  omaa	  sisäistä	  elämäänsä	  keskittymällä	  
johonkin	  (hengitykseensä,	  esineeseen,	  kuvaan,	  ajatukseen)	  tai	  syventymällä	  johonkin	  
(kysymykseen,	  tilanteeseen),	  tuovat	  askel	  askeleelta	  lähemmäs	  sitä	  ihmistä	  itsessä,	  johon	  
tutustuminen	  elää	  monessa	  ihmisessä	  syvänä	  kaipuuna.
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Entä	  ellei?

Kun	  kuuntelee	  ihmisiä	  lähipiirissä	  tai	  lukee	  päivän	  otsikoita,	  päätyy	  aina	  samaan:	  ihmisiä,	  
jotka	  eivät	  ole	  osanneet	  pitää	  huolta	  itsestään.	  Kukaan	  ei	  halua	  päätyä	  otsikoksi	  eikä	  joutua	  
tilaan,	  jossa	  on	  jo	  enemmän	  kuin	  katastrohin	  aineksia.	  Kuitenkin	  niin	  käy	  monelle.	  

Siksi	  itsensä	  ja	  omasta	  hyvinvoinnista	  huolehtiminen	  on	  parasta	  aloittaa	  silloin,	  kun	  asiat	  ovat	  
vielä	  hyvin.	  Se	  on	  täysin	  mahdollista.	  Vielä	  tänään.

Siis	  mitä	  voikaan	  tehdä?
ü Palaa	  itseesi	  ja	  kuule	  itseäsi,	  lyhyinä	  hetkinä,	  joka	  päivä.
ü Etsi	  välineitä	  kuormituksen	  ja	  palautumisen	  tasapainottamiseksi.
ü Etsi	  aktiivisesti	  asioita,	  joiden	  suhteen	  voit	  olla	  proaktiivinen.

Susanna:	  Millaisia	  ohjeita	  annat	  esimiehelle,	  joka	  sanoo,	  ettei	  hän	  kaipaa	  lepoa,	  koska	  
nauttii	  työstään	  niin	  paljon?	  

Mikko:	  Kehotan	  häntä	  katsomaan	  tarkemmin	  omaa	  kokonaishyvinvointiaan.	  Eli	  
skannaamaan	  hyvinvoinnin	  koko	  skaalan	  ja	  tekemään	  tietoisia	  havaintoja	  omista	  
olotiloistaan,	  ennen	  kaikkea	  ohimenevistä	  tunteistaan	  ja	  niistä,	  joihin	  mieli	  jää	  kiinni.	  

Jos	  esimies	  on	  levossa	  itsensä	  kanssa	  suhteessa	  työhön,	  mikäs	  siinä:	  antaa	  palaa	  vaan.	  
Palautumisen	  tarve	  nostaa	  kyllä	  aikanaan	  päätään.	  Toivon,	  että	  esimies	  on	  silloin	  
hereillä.

vTarina

Älä	  jätä	  yksin

Parhaat	  kokemukseni	  esimieheydestä	  alaisen	  näkökulmasta	  ovat	  olleet	  sellaisia,	  joissa	  
esimies	  antaa	  tilaa	  alaisen	  omalle	  näkemykselle	  ja	  on	  yhteiskehittelevästi	  sparraamassa	  sen	  
kehittämiseksi.	  Ja	  kun	  väistämätön	  tiukka	  paikka	  tulee,	  esimies	  tukee	  selkeästi.
Omaa	  muodollista	  esimieskokemusta	  on	  kokonaisen	  kahden	  kuukauden	  ajalta,	  mutta	  sitä	  
ennen	  olen	  kyllä	  vetänyt	  vuosienkin	  isoja	  projekteja	  joissa	  käytännössä	  olen	  ollut	  
esimiesasemassa.
Tuossa	  asemassa	  olen	  kokenut	  tärkeimmäksi	  tehtäväkseni	  löytää	  ihmisille	  sellaiset	  tehtävät	  
joista	  he	  pystyvät	  innostumaan	  ja	  joissa	  he	  pystyvät	  toteuttamaan	  omia	  luontaisia	  
kiinnostuksen	  kohteitaan.	  Ja	  luomaan	  sellaista	  ilmapiiriä,	  jossa	  pyritään	  ylittämään	  itsemme	  
ja	  toteuttamaan	  ammatilliset	  unelmamme	  yhteistä	  kokonaisuutta	  rakentaen.
Ja	  samalla	  olen	  yrittänyt	  pitää	  huolta	  että	  tiukoissa	  paikoissa	  kukaan	  ei	  jää	  yksin	  eikä	  jää	  
turhaan	  pyörimään	  syyllisyydentunnoissa	  vaan	  että	  saman	  tien	  lähdetään	  yhdessä	  etsimään	  
ratkaisuja	  ja	  oivaltamaan	  oppeja.
Tyypillisesti	  omat	  tiukat	  paikkani	  ovat	  olleet	  perus	  projektikriisejä,	  joissa	  kustannus	  tai	  
aikataulu	  on	  ylittymässä	  tai	  onnistuksen	  edellytykset	  ovat	  muuten	  kyseenalaistamisen	  
kohdassa.	  Tällaisissa	  kohdissa	  olen	  saanut	  hyviltä	  esimiehiltä	  ensinnäkin	  korvaamatonta	  
pallottelua	  ratkaisuvaihtoehdoista.	  Lisäksi	  olen	  voinut	  luottaa	  siihen,	  että	  kun	  asiaa	  
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käsitellään	  ohjausryhmässä,	  johtoryhmässä	  tai	  ulkopuolisten	  kanssa,	  esimies	  on	  varmasti	  
esittämässä	  ongelman	  yhteisenä	  ja	  etsimässä	  aktiivisesti	  ratkaisuja	  myös	  ulkopuolisten	  
kanssa	  eikä	  esim.	  vierittämässä	  vastuuta	  pulmatilanteesta	  minun	  niskaani	  tai	  muuten	  
ulkoistamassa	  itseään	  siitä.	  Tällainen	  voisi	  asettaa	  sen	  itse	  tekemisen	  muiden	  mielessä	  
epäilyttävään	  valoon.
Karoliina	  Luoto
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Kirjoittajista

Mikko	  Taskinen
CEO,	  Inner	  Landscape	  Designer
Peilaus	  Oy

Harjoittelemisen	  evankelista,	  joka	  tekee	  yritys-‐	  ja	  
yksityisvalmennusta	  yhden	  miehen	  valmennus-‐	  
yrityksessään.	  Kehittänyt	  mikroharjoituksiin	  
perustuvan	  menetelmän,	  jonka	  avulla	  voi	  harjoitella	  
työelämä-‐	  ja	  tietoisuustaitojaan.	  Juoksee,	  kirjoittaa,	  
kuvaa,	  tapailee	  mieluusti	  ihmisiä	  IRL	  ja	  somessa,	  on	  
neljän	  lapsen	  isä	  ja	  voi	  hyvin.

Uskoo	  ihmisen	  todellisiin	  mahdollisuuksiin	  oppia	  ja	  
kehittää	  potentiaaliaan.	  Ihmisessä	  oleva	  paras	  
toteutuu	  harvoin,	  mutta	  se	  on	  mahdollista	  
harjoitella	  esiin.

Motto:	  Harjoittele,	  opi,	  kehity.
http://peilaus.hi/
http://peilaus.hi/blogi/

Susanna	  Isohanni
Johtava	  viestintäkonsultti,	  osakas	  
Viestintä	  Oy	  Drum

Pitkän	  linjan	  viestintäammattilainen,	  joka	  on	  
palkittu	  työstään	  kolmesti.	  Työssään	  ja	  vapaalla	  
tekemisissä	  ihmisten,	  johtamisen	  ja	  
itsensäjohtamisen	  kanssa.	  Yrittää	  johtaa	  itsensä	  
välillä	  laiskotteluun,	  mutta	  onnistuu	  siinä	  vain	  
harvoin.	  

Uskoo	  uudenlaiseen	  työelämään,	  jossa	  tulokset	  ovat	  
tärkeämpiä	  kuin	  tunnit	  ja	  kyky	  innostaa	  itsensä	  ja	  
muut	  tuloksien	  tekemiseen	  on	  tärkeämpi	  taito	  kuin	  
käskyttäminen.	  

Motto:	  Joka	  haluaa,	  keksii	  keinot.	  Joka	  ei	  halua,	  
keksii	  selitykset.	  

http://susannaisohanni.posterous.com/
https://twitter.com/Susanna_I
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