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● ALOITA onnistuneesti pienin askelin
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Oivalluksia, innostusta ja herättelyä,
huomio ihmisiin ja ihmisyyteen,
onnistumisia ja tulosta!
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Sinulle!

6LOORLQ PLQ¦ MD PH
S¦UM¦¦PPH
WXOHYDLVXXGHVVDNLQ

7DUYLWVHPPH HQWLVW¦ HQHPP¦Q
NDLNNLHQ \KWHLVW¦ RVDDPLVWD MD
URKNHXWWD WRLPLD LWVHNLQ
XXGHOOD WDYDOOD

2OHQ YDVWXXVVD LWVHOOHQL
PHLOOH PXLOOH MD DVLDNNDLOOH
,WVHPPH MD WRLVHPPH KXRPLRLPDOOD
UDNHQQDPPH NHVW¦Y¦¦ PHQHVW\VW¦
.XNDDQ HL YRL WHKG¦
W\¸W¦¦Q \NVLQ
9DLNXWDPPH NDLNNL
WRLVLLPPH

-RNDLQHQ PHLVW¦ RQ
RVD WHNHPLVHQ YHUNRVWRD
+DOXDQ ROOD DNWLLYLQHQ WRLPLMD

7¦P¦ NRVNHH
PHLW¦ NDLNNLD

Nostimme tähän kirjaan asioita, jotka ovat päivä päivältä tärkeämpiä muuttuvassa maailmassa.
Niitä on kuitenkin usein vaikea havaita ja tunnistaa arjen kiireissä,
ja siksi haastamme Sinua pohtimaan niitä kanssamme.
Katso tarkkaan pintaa syvemmälle, ajattele ennakkoluulottomasti ja mieti, mitä Sinä,
työporukkasi, yhteistyöverkostosi ja asiakkaasi
niiden huomioimisesta hyötyisitte?
Poimi joku asia kirjasta, aloita, luota tekemiseen. Keskustele.
Tekeminen ja yhdessä pohtiminen kantaa kehittymisessä ja uudistumisessa.
Rohkeus ajatella toisin ja arvioida armollisesti omaa rooliaan on tärkeää.

Näkemisen, oivaltamisen ja yhdessä oppimisen iloa,
t. Marja, Tuija, Jouni ja Olli
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PIENET ASKELEET KANTAVAT TEKEMISESSÄ
3RLPLQ MRWDLQ LQQRVWDYDD
WDL SXKXWWHOHYDD NLUMDVWD

Jokainen on vaikuttaja

0LKLQ KDOXDQ WDUWWXD
VHXUDDYDNVL"
5\KG\Q
NRNHLOHPDDQ

Tässä kirjassa kulkee kaikilla aukeamilla mukana ajatus siitä,
millaisessa muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä
työskentelemme, myös metsäalalla. Minkälaiset tavat siinä toi
misivat parhaiten jo nyt ja tulevaisuudessa?
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kukaan ei toimi kokonaan yksin,
kaikki ovat jonkin verkoston toimijoita. Tätä kutsutaan sys
teemisyydeksi. Systeemisyyden ajatus auttaa hahmottele
maan kokonaiskuvaa muutoksen ymmärtämiseen ja hyödyn
tämiseen.

0LW¦
RSLQ"
/XRWDQ
WHNHPLVHHQ
-RWDLQ WDSDKWXX
WDL PXXWWXX

Jokaisen osaaminen, yhdessä toimiminen ja yhteisten tavoit
teiden ja ymmärryksen löytäminen auttavat selviämään pa
remmin. Siksi hyödyt tästä kirjasta myös itse eniten, jos voit
käyttää sitä oman pohdiskelusi lisäksi yhteisen tilannekuvan
muodostamiseen muiden kanssa.
Kokeilkaa uusia ajatuksia – yhdessä!

Hyödynnä tehtävät ja valmentavat kysymykset ennakkoluulottomasti. Niiden
kautta avaat itsellesi uusia näkymiä, luot uusia tapoja rakentaa yhteistyötä ja löydät ajatuksia myös
itsesi johtamiseen. Yhdessä tehden avaat uudistuvaa maailmaa muillekin.
Luota tekemiseen.
Aloita jostain pienestä Sinua puhuttelevasta ja anna tekemisen kantaa eteenpäin.

Mitä tapahtuu, jos tarkastelemme toimintaa uudesta näkökulmasta? Mitä uusia mahdollisuuksia
avautuu? Mitä saavutamme? Miten tekemisemme muuttuu? Miten se vaikuttaa minuun, työporukkaani,
verkostoomme, asiakkaisiimme? Mikä olisi seuraava askel?

V

CHHM
Vinkkejä kirjan
käyttöön sivulla 46

Pienikin muutos jossain omassa tekemisessä auttaa toimintaympäristön suuria tarinoita syntymään – aloitan itsestäni
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T UN N ISTA

● TUNNISTA murros, joka vaatii kaikilta uudenlaista ajattelutapaa ja otetta

Ihmisiin huomion kiinnittäminen tuo tulosta 6
Metsäala ja maailman muutos 8
Systeemisyys – onnistumista riippuvuuksien ja vaikutusten verkossa 10
Minä, me, verkosto – kenen onnistumista edistän 12
Pointteja ja näkökulmia 14
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IHMISIIN HUOMION KIINNITTÄMINEN
TUO TULOSTA
7XRWDPPH K\Y¦¦
DVLDNDVNRNHPXVWD
KXRPHQQDNLQ

7RLPLPPH M¦UNHY¦VWL MD
HWHHQS¦LQYLHY¦VWL
S¦LYLWW¦LVLVV¦ WLODQWHLVVD

/XRPPH \KWHLVW¦
WLHWRLVXXWWD RVDDPLVWD
MD NHVW¦Y\\WW¦

9DLNXWDPPH WRLVLLPPH
UDNHQWDYDVWL

2WWDXGXQ NHKLWW\PLVHHQ MD
YHUNRVWRVVD WRLPLPLVHHQ
<PP¦UU¦Q LKPLV\\GHQ
Q¦N¸NXOPDD P\¸V DVLDNNDDOOD

$UYRVWDPPH NDLNNLHQ
RVDOOLVWXPLVWD

2OHQ DNWLLYLQHQ DMDWWHOHYD
MD WXRWWDYD U\KP¦Q M¦VHQ

+XRPLRLPPH NDLNNL
WRLVHPPH

$UYRVWDPPH NDLNNLHQ
Q¦NHP\VW¦

Toimintaympäristö monimutkaistuu jatkuvasti ja muuttuu vähemmän ennakoi
tavaksi. Samalla työn sisältö muuttuu vaikeammin hallittavaksi. Tehtävät moni
puolistuvat ja mekaaniset työt automatisoituvat lisää. Ihmisen kyky tehdä
tilannekohtaisesti oikeita valintoja tulee koko ajan tärkeämmäksi.
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Tulevaisuudessa menestyvät sellaiset organisaatiot, jotka suuntaavat johtami
sen painopistettä ihmisiin ja auttavat ihmisten potentiaalia tulemaan käyttöön.
Ihmiset eivät toimi ennustettavasti ja puhtaan rationaalisesti kuten koneet, ih
miset toimivat vuorovaikutusenergialla.

Suomessa on kaksi mittavaa voimavaraa: ihmiset ja metsät.
Metsien kestävässä käytössä olemme maailman johtavia maita.
Metsäalan työhyvinvoinnin osalta vastaava johtoasema on
asetettava tavoitteeksi vähintään kansallisella tasolla.
Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

Ihmiset tuottavat asiakaskokemuksen ja tulokset. Asiakaskokemus
paranee ja tuloksellisuus kasvaa, kun johtamisessa huomiota siirre
tään asioista kohti ihmisiä.
Ihmisten onnistuneen yhdessä työskentelyn kehittyminen poikkeaa
olennaisesti esimerkiksi teknisestä kehittämisestä. Inhimillistä kas
vua ja kehittymistä vievät eteenpäin havahtumiset, oppimiskokemuk
set ja niiden jakaminen yhdessä. Kun ohjeiden noudattaminen ei
enää riitä työssä onnistumiseen, tarvitaan identiteettiä, johon kuuluu
uusien ratkaisujen etsiminen yhteistyössä muiden kanssa.

Tavat toimia ja ajatella muotoutuvat muiden ihmisten kanssa toimiessa,
vuorovaikutuksessa. Ne kiteytyvät ihmisten tekemisiä ohjaaviksi identitee
teiksi. Ilman identiteettiä elämä on poukkoilua vailla punaista lankaa. Identi
teetti tarkoittaa yksilön tapaa olla ryhmien jäsen: mihin ryhmään kuuluun ja
mihin en, mihin osallistun ryhmässä ja mihin en, mitä töitä teen ja mitä en.
Identiteetissä voi olla hyvin tiukkaan kiteytyneitä periaatteita.
Monet työelämän muutokset edellyttävät identiteettien muutosta, esi
merkiksi työntekijä tekee asioita, joita ennen teki esimies tai toisen alan työ
kaveri. Muutosten teossa identiteettien kehittymistä ja muuttumista voi ja
kannattaa tukea. Siihen tarvitaan vuorovaikutusta, jossa syntyy osuva tilan
nekuva omasta itsestä ja toimintaympäristöstä. Tarvitaan myös riittävästi
keskustelua siitä, mikä toimi ennen ja mikä toimii tulevaisuudessa. Tarvitaan
eteenpäin vievää arvostusta ja kannustusta.

ONNISTUMINEN RAKENTUU YKSINKERTAISILLA PERIAATTEILLA
Arvostus
Luottamus
on työyhteisön näkymätön
liima. Luottamus edellyttää
yhteistä toimintavarmuutta ja
turvallista ilmapiiriä.

synnyttää sitoutumista, luo
motivaatiota ja rakentaa identiteettiä osaa
jana. Tekemisellämme on merkitystä
ja minä ja me tekijöinä olemme tärkeitä.
Arvostus syntyy kiinnostuksesta,
kuuntelemisesta, kyselemisestä,
mielipiteen pyytämisestä, tiedon ja
kamisesta, ehdotuksista ja autta
misesta, se synnyttää
vastavuoroisesti
arvostusta.

Tiedämme, että sovitusta pidetään kiinni,
uskallamme olla haavoittuvaisia ja voimme
luottaa toisten aikomuksiin. Energia
vapautuu yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseen.

Rehellisyys
kasvattaa luottamusta ja
vahvistaa toimintaa.
Kunnioittava rehellisyys ei loukkaa
vaan auttaa puhumaan asioista
oikeilla nimillä ja arvostavasti,
vaikka se tekisi kipeääkin.
Uskallamme ottaa eri
laisuuden voima
varaksi.

Armollisuus
auttaa haasteissa
onnistumiseen.
Suora arvostelu tai itseruoskinta
harvemmin auttaa tulosten paranemi
seen. Armollisuus itseä ja muita koh
taan antaa meille tilaa ajatella
luovemmin ja valita parempia
tapoja tehdä työ.

Uteliaisuus
Mille yksinkertaisille periaatteille meillä rakennetaan?

Sitkeys

Mikä kaipaisi voimistamista?

ratkaisee, kun haluamme uudistua.
Sitkeä ei luovuta ensimmäisen kokeilun
jälkeen eikä luovuta kokeilemasta.

Mitä hyötyisimme jonkin yksinkertaisen periaatteen huomioimisesta?
Mikä yksinkertaisista periaatteista puhuttelee minua eniten? Miksi?

Sitkeys auttaa testaamaan vaihto
ehtoja, oppimaan kokemuksista
ja viemään hitaasti rakentuvia
asioita maaliin.

Mikä puhuttelee työporukkani ihmisiä?

Avoimuus
Nöyryys
lisää onnistumisia ja osaamista.
Nöyryys ei ole nöyristelyä vaan tervettä
itseluottamusta, omien taitojensa, kykyjensä
ja rajojensa tunnistamista. Nöyryys
auttaa asettumaan muiden asemaan,
suhteuttamaan oma toimintansa
muihin ja löytämään
omat kehittymisen
tarpeensa.

V

Rohkeus
vie uudistumista
eteenpäin.
Se on luottamuksesta
kasvavaa asioihin tarttumista,
vaikka lopputulos olisi epävar
ma tai pelottava. Uskallam
me ottaa tarvittavat aske
leet, päivittäin.

auttaa kaikkia toimi
maan, rakentaa luottamusta
ja suojaa kaikkia. Se on ensi
sijaista yhteisen ja jatkuvan oppi
misen kulttuurille yhdessä luotta
muksen kanssa.
Kukaan ei panttaa tietoa tai tee
itsestään korvaamatonta, kukaan ei
ole uhka eikä kenenkään tarvitse
hyökätä puolustaakseen itseään.
Avoimuus rakentaa yhteistä
muutoskestävyyttä.

vie kohti tuntematonta
ja uutta ja avaa yhdessä rohkeuden
kanssa onnistumisen mahdollisuuksia.
Se edellyttää omista valmiista vastauk
sista hellittämistä ja avautumista
uusille ajatuksille. Utelias haluaa oppia
ja löytää uusia näkökulmia, muut
tuva toimintaympäristö
palkitsee sen.

Jämäkkyys
pitää oikeassa suunnassa ja suojaa
työyhteisöä. Jämäkkyyttä tarvitsevat
kaikki entistä enemmän, se ei ole jääräpäi
syyttä, vaan aikuisen käytöstä.
Jämäkkä keskittyy olennaiseen, ei aliarvioi
eikä jyrää. Jämäkkä on aito, avoin, peloton,
vilpitön, tasapuolinen ja ystävällinen,
tuntee ja kertoo rajansa, antaa
tilaa, toimii johdonmukaisesti
ja selkeästi, puhuu kier
telemättä ja toista
kunnioittaen.

Välittäminen ja huomioiminen on rohkean taito – kiinnitän huomiota vaikutukseeni muihin – autan meitä kaikkia onnistumaan
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METSÄALA JA MAAILMAN MUUTOS
OnDemand

Automaatio Globalisaatio

Teollinen Internet Kompleksisuus Pehmeät asiat
Pelillistyminen

OpenSource Kaupungistuminen
Monimuotoisuus

Työtehtäväkato

Robotisaatio

Digitalisaatio Biopolttoaineet
Kuluttajavalta

Vihreä talous

Kytkeytyminen

Uustyömuodot
Verkostotalous

Big Data

IoT Uudet markkinat

Oppiminen V2

Kumppanuus

Arviointitalous

Biomuovit

Tuotannosta palveluksi

Metsäkulttuuri
Parviäly

On rohkeasti katsottava eteenpäin ja etsittävä kumppaneita
yhteiselle menestymiselle, myös alan ulkopuolelta.
Sixten Sunabacka, Tornator

Väestön kasvu

Kontekstuaalisuus

Metsäkylvyt Kiertotalous

Virtuaalisuus Ikääntyminen
Biotuotteet Ilmastonmuutos Työverkostotaidot
Toimintamallit V2 Biotalous Hyvinvointi
Jakamistalous SOME

Miten ihminen toimii sanapilven ilmiöiden ja trendien maailmassa? Ilmiöt vai
kuttavat kaikki systeemisesti toisiinsa, metsäalaan yhtälailla kuin muihinkin aloi
hin ja jokaiseen meistä. Jokainen meistä tekee tulevaisuutta, tämä koskee meitä
kaikkia.
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Uudistuminen on yhteistyötä.

Muutoksen megatrendit merkitsevät verkostotalouden voimistumista
edelleen. Tuotanto ja jakelu ovat riippuvaisia hyvin monista toimijoista ja toi
minnan mahdollistajista paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tilannetta kutsu
taan kompleksiseksi, monimutkaisesti yhteen kytkeytyneeksi.
Perinteinen kilpailuetua hinnalla tai erilaistumalla hakeva toiminta on
kompleksisessa toimintaympäristössä yhä vaikeampaa. Omissa lokeroissa
pysyminen tekee haavoittuvaksi, sillä teknologiat, resurssit ja markkinat
muuttuvat varmasti.

Muutosten maailmassa menestymistä vauhdittaa ajattelutavan muutos: peh
meät asiat ja arvot ovat kovia. Onnistunutta toimintaa ei johdeta enää prosessi
kaavioilla. Prosessit saadaan toimimaan ”pehmeillä” arvoilla. Mahdollisuudet
realisoituvat, kun teemme yhteistyötä uusien verkostojen kanssa ja otamme
huomioon ihmisten kyvykkyyden ja toimijuuden vahvistamisen.

Resilientti, muutoskestävä toimintamalli kompleksisessa toimintaympä
ristössä on päinvastainen. Mene sinne, missä kilpailu on kovaa. Mene sinne,
missä voit oppia eniten. Opi kestämään kilpailua ja muuttuvia tilanteita. Opi
oppimaan jatkuvasti. Opi oppimaan yhdessä. Opi jakamaan oppimaasi ja toi
mimaan yhdessä. Tällaista yksilöiden, organisaatioiden ja toimialojen ominai
suutta selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä kutsutaan resilienssiksi,
muutoskestävyydeksi.

Samanaikaisesti on myös paljon pysyvää: uudistuvaa tekniikkaa lukuunotta
matta monet asiat ovat satoja tai tuhansia vuosia vanhoja, ihmisyyteen ja ihmi
sen mahdollisuuksiin liittyviä. Pysyvyydestä huolimatta nekin muuttuvat koko
ajan vahvasti. Muutoksessa ovat niiden painoarvot ja merkityksellisyys onnistu
neelle toiminnalle. Kilpailuetumme kehitys riippuu näihin usein huomaamatto
miin muutoksiin tarttumisesta.

Verkostotalous on syntynyt toimialojen etsiessä muutoskestävyyttä. Kai
ken tekeminen itse ei ole enää kilpailukykyistä. Johtamiskäytännöt ja
organisaatiokulttuurit ovat kuitenkin usein jäljessä, oppimisen ja ketteryy
den esteenä. Ihmisten johtamisen uudistaminen on avainasemassa, kun
työssä tarvitaan nopeaa toimintaa, moniulotteisuutta ja jatkuvaa oppimista
ja jakamista.

MIKÄ Kasvaa, MIKÄ pysyy, MIKÄ häviää?
*
7HROOLVHQ W\¸Q ORJLLNND
.HVNLWHWW\ UDNHQQH
3LWN¦ VXXQQLWWHOXM¦QQH
6¦¦QWHOHY¦W LWM¦UMHVWHOP¦W

9HUNRVWRPDLVHQ W\¸Q ORJLLNND
+DMDXWHWWX YHUNRVWR
1RSHDW NRNHLOXW
9LUWXDDOLQHQ HO¦P¦

Pohdi muutoksen suuntaa ja
toimintaanne siinä:
Missä kohti siirtymää olemme menossa joh
tamisen, järjestelmien ja organisoitumisen suh
teen omassa organisaatiossamme? Merkitse
paikat kuvan vaa'oille.
Entä ihmisten toiminnan? Merkitse nekin.
Pohdi. Onko merkinnöissä eroja?

9DKYD KLHUDUNLD
6¦¦QQ¸W MD RKMHHW
9DOLNRLYD WLHGRQMDNR

/LQMDMRKGHWWX \NVLO¸W\¸
0XRGROOLQHQ S¦WHY\\V
8ONRLQHQ PRWLYDDWLR

-DWNXYD WXRWDQWR
/LQHDDULVHW SURVHVVLW
2VDRSWLPRLQWL

2KXW KLHUDUNLD
-DHWWX YDVWXXQRWWR
/¦SLQ¦N\Y\\V WLHWRLVXXV

,WVHMRKWDYD PRQLRVDDMD
3DUYLMRKWDYD \KWHLVSHODDMD
6LV¦LQHQ PRWLYDDWLR

Muutoksessa kitka on luonnollista. Kitka ei ole jonkun vika, mutta sitä voi
daan helpottaa.

Turvakitkaa syntyy ihmisen mielessä: en ole varma muutoksen suunnasta, pel
kään osaanko ja tiedänkö tarpeeksi, auttaako minua joku muutoksen läpi, miten
minun käy?

V

• Miten autan meitä toimimaan siinä?
• Miten autan meitä ja ihmisiä verkostossamme
kehittymään vahvoiksi tulevaisuutta varten?
• Jos siirrän merkintöjä lisää oikealle, mitä
sellaista saisimme luotua tai tehtyä, mikä ei
nyt ole mahdollista?

3URMHNWLPDLVXXV
'\QDDPLVHW SURVHVVLW
6\VWHHPLV\\V

OXNX

Järjestelmäkitkaa puolestaan syntyy eri maailmasta

• Miten valmistaudun muutokseen?

OXNX

olevien toimintalogiikkojen synkronoinnin ollessa vaikeaa. Perinteisellä teollisen työn
logiikalla eli hierarkialla, prosesseilla, säännöillä, ohjeilla, rajoittavilla järjestelmillä ja
yksilötyöpainotuksella on vaikeaa toimia verkostomaisessa maailmassa, joka perus
tuu luottamukseen, nopeuteen, ihmisten suhteisiin, yhteiseen oppimiseen, yhteiseen
vastuunottoon ja yhteistyöhön.

Turva- ja järjestelmäkitkaa voidaan madaltaa kiinnittämällä johtamisessa
huomiota ihmisiin ja ihmisen omaehtoisten toimintamahdollisuuksien tukemiseen.

Monet perinteiset ajattelumallit joudutaan miettimään uusiksi – rohkaistun arvioimaan omia ajattelutapojani ja uudistumaan
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SYSTEEMISYYS – ONNISTUMISTA
RIIPPUVUUKSIEN JA VAIKUTUSTEN VERKOSSA
Helpoilla verkostoilla ei synny uutta.
Valitse viisaasti ja kunnianhimoisesti, mihin osallistut
ja uskalla luopua hyödyttömästä.
Timo Tokola, ItäSuomen Yliopisto
Systeeminen ajattelu on
kiinnostunut siitä, miten
hajautunut toiminta saa
daan kokonaisuuden kan
nalta järkeväksi.
Perinteisesti tuotannon su
juvuutta on edistetty organi
soimalla tuotanto yhteen
toimivaksi järjestelmäksi. Tuotan
toprosessi on vaiheistettu, jaettu eri
toimijoille ja useimmiten tuotannon ohja
uksen tietojärjestelmällä on keskeinen rooli pro
sessin koordinoinnissa. Suuri osa johtamisesta on siirretty prosessikäytännöiksi ja
tietojärjestelmien sisään. Alihankinnan soveltaminen on merkinnyt sitä, että pro
sessien ja tietojärjestelmien on ulotuttava yrityksestä toiseen.
Suurten, kaiken itse tekevien tai kaikkea koordinoivien yritysten merkitys oli suu
rimmillaan 198090 –luvuilla. Sen jälkeen suunta on ollut kohti verkostotaloutta.
Verkostotaloudessa toimialat ovat toisistaan riippuvien mutta itsenäisten ja eri
koistuneiden yritysten verkostoja. Taloudellinen arvo muodostuu verkostossa, ei
yhden yrityksen tuotantoketjussa. Verkostossa on yleensä myös viranomais ja
järjestötoimintaa luomassa yhteisiä pelisääntöjä.
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Kun toiminta muuttuu verkostomaiseksi, suuri osa toimintaa koskevista pää
töksistä siirtyy yritysten sisältä yritysten välille neuvottelukysymyksiksi, sopimuk
siksi, toiminnan aikaisiksi tarkennuksiksi ja yksityiskohtien säädöiksi. Usein

tietojärjestelmillä on keskeinen osuus yhteisessä toiminnanohjauksessa. Val
taa, vastuuta ja johtajuutta täytyy siirtää verkoston rajapinnoilla toimiville ih
misille, jotta toiminta voi olla arjen tilanteissa tehokasta, ketterää ja oikeaan
suuntaan vievää.
Yritysten välisissä tilanteissa on kysymys toiminnasta sopimisen lisäksi ra
hasta. Joskus saattaa tulla houkutuksia ansaita toisen ”kustannuksella”. Ver
kostomainen toimiala tarvitsee kuitenkin kaikkia toimialan ansaintalogiikan
edellyttämiä toimijoita. Jotta yksi yritys voi menestyä kestävästi, koko toimi
alalla tulee olla menestyksen edellytykset. Kyse on vastuullisesta kilpailusta,
koko toimialan toimintakulttuurista ja pelisäännöistä.
Yksittäisen ihmisen toimijuus arkisten valintojen tekijänä korostuu ver
kostoissa. Johtamisella autetaan kaikkia toimimaan itse yhdessä muiden
kanssa kokonaisuuden kannalta järkevästi. Yhdessä oppimisella, yhteisellä
tiedon jakamisella ja ihmisiin huomion kiinnittämisellä on vahva merkitys on
nistuneessa ja menestyksellisessä toiminnassa.
Toiminnan kehittämisen kannalta systeeminen ajattelu tuo hyviä ja huo
noja uutisia. Huono uutinen on, että systeemiä ei voi manipuloida tai muut
taa yksinkertaisin keinoin. Hyvä uutinen on, että pienikin merkityksellinen
askel oikeaan suuntaan voi aiheuttaa merkittäviä ja laajoja positiivisia vai
kutuksia.

YHTEEN TOIMIMINEN RAKENTAA TULEVAISUUTTA
*

Millaisia ajattelutapojen muutoksia alla olevat kehityskulut
edellyttävät meiltä?
• Työ muuttuu verkostomaisemmaksi ja yhä enemmän itseohjautuvaksi.

<KWHLQHQ WLHWRLVXXV
DXWWDD UDNHQWDPDDQ
RVDDPLVWD MD N\Y\NN\\WW¦

• Johtamisen painopiste siirtyy kohti itsensä johtamista ja valmentavaa
ihmisten johtamista.

$LNDV\¸S¸W
Y¦KHQHH

• Työnteon painopiste siirtyy kohti sisäisen motivaation, autonomian ja
merkityksellisyyden ohjaamaa työntekoa.

+\Y¦ YXRURYDLNXWXV
DXWWDD WRLPLPDDQ
M¦P¦N¦VWL MD QRSHDVWL
• Markkinoiden, asiakkaiden ja tulevaisuuden hahmottaminen edellyttää
herkkyyttä aistia sävyjä, käyttää järjen lisäksi tunteita ja tunnistaa
mahdollisuuksia uuteen.

*

Mihin huomiota suuntaamalla pääsemme itse helpommalla?
Mitä tekemällä muutkin verkostossamme pääsevät helpommalla?

V

*

9DOPHQWDYD WXNL
RQQLVWXPLVWHQ
Q¦NHPLQHQ
MD URKNDLVHYD
SDODXWH WXNHH
RSSLPLVWDPPH

<KWHLQHQ DUYRWWDPLQHQ
DXWWDD WHNHP¦¦Q
YDOLQWRMD MD SULRULVRLPDDQ

3\VW\Q
MRKWDPDDQ
LWVH¦QL

(WHHQS¦LQYLHY¦
WRLPLQWDNXOWWXXUL
WXNHH
RQQLVWXPLVWDPPH

+DDKXLOX
Y¦KHQHH

<KWHLQHQ WDYRLWH
DXWWDD VXXQWDDPDDQ
WHNHPLVW¦ MD LQQRVWXPDDQ

Millainen pieni nopea kokeilu auttaisi tuottamaan meille
hyödyllistä kokemusta tai uusia toimintamalleja?

Tulevaisuus ei vain tapahdu - teen sitä koko ajan itse, ihmisistä tehdään tulevaisuuden tekijöitä mukaan ottamalla

11

MINÄ, ME, VERKOSTO
– KENEN ONNISTUMISTA EDISTÄN?
Vastavuoroisuus ja vuorovaikutus on tärkeää. Verkosto auttaa
ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia ja mahdollisuuksia,
oma toiminta taas vaikuttaa niihin verkostossa.
$OL
KDQNNLMD

/RSSX
WXRWWHHQ
N¦\WW¦M¦

9HUNRVWR

9LUDQ
RPDLQHQ

<KWHLVW\¸
NLOSDLOLMD
$VLDNDV

0H
(VLPLHV
6HUWLĆRLMD

Verkostossa on aina mukana joku ennen minua ja joku minun jäl
keeni. Kukaan meistä ei enää pysty tekemään työtä yksin. Työsken
telemme verkostossa, vaikka emme huomaisi sitä.
• Ketä tarvitsen onnistuakseni omassa työssäni?
• Hakeudunko tietoisesti eri ryhmiin kehittyäkseni?

.LOSDLOLMD

7\¸
NDYHUL

Esa Ojala, Stora Enso

• Miten huolehdin verkostoansasta, jotta kaikki aikani ei mene
suhteiden hoitoon?
0LQ¦
<KWHLVW\¸
NXPSSDQL

0HWV¦Q
RPLVWDMD

Verkoston toiminta on arjen tilanteissa tehokasta, ketterää ja oikeaan
suuntaan vievää, kun kaikille toimijoille on annettu riittävät valtuudet, tieto,
tuki ja johtajuus, ja kun yhteistyö on toimivaa.

9HUNRVWR
NXPSSDQL

Verkostomaisessa työssä samat henkilöt ovat mukana usein monissa eri
ryhmissä ja vaikuttavat yhdessä eri töiden edistymiseen. Siksi on tärkeää
osata kiinnittää jatkuvasti huomiota omaan vaikutukseensa muihin, käsillä
olevaan työtehtävään ja kokonaisuuteen sekä toimia rakentavasti.

6LV¦LQHQ
NLOSDLOLMD
9HUNRVWR

.XUVVL
NDYHUL
6SDUUDDMD
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Kaikki hyötyvät, kun yhteinen etu nähdään ensisijaisena ja yhteinen tiedon
jakaminen ja kaikkien osaamisen lisääntyminen palkitsevana. Työpaikan, ryh
män tai verkoston sisäisestä kilpailusta luopuminen ja ajattelun ja energian
suuntaaminen yhdessä oppimisen ja toimimisen edistämiseen johtaa tulok
selliseen työhön.

ITSEN JA TOISTEN HUOMIOIMINEN KANTAA VERKOSTOSSA
*

Tee nopea verkostoanalyysi:

IHHHHJ
A3kokoinen lomake on
ladattavissa:
www.metsahyvinvointi.ﬁ/tuotteet

Piirrä kuvaan viivat ja kirjoita nimet, muutama ensimmäinen viiva on jo valmiina.
Sijoita kuvaan oman verkostosi kaikki tärkeimmät henkilöt, kaikki aina asiakkaisiin ja ulkopuolisiin kumppaneihin saakka. Ketkä vaikuttavat
sinun työhösi ja kenen työhön sinä vaikutat? Keitä he ovat? Mikä on heidän päätehtävänsä? Tiedätkö heidät kaikki?
Analysoi. Mikä reitti vaikuttaa mihin ja keneen? Missä menevät tuloksellisuuden polut? Ovatko ne samat kuin aidosti uuden oppimisen polut?
Kenen kanssa tätä kannattaisi pohtia?

0LQ¦

*

*

Kartoita työverkostotaitosi:
Pohdi kuvassa olevaa verkostoasi.
• Miten autan verkoston henkilöiden työtä onnistumaan?

• Miten kerron tarpeistani verkostoni henkilöille?

• Miten luomme yhteistä ymmärrystä tavoitteista?

• Miten he voivat auttaa minun työtäni onnistumaan?

• Millaisia tunnetiloja verkostossani liikkuu?

• Entä miten minä tai he autamme välillisesti
verkostossa edellisten tai seuraavien työtä?

• Mikä osuus minulla on tunnetiloihin?

• Mitä asiakas hyötyy siitä, että huomioimme
verkostossa kaikki toisemme?
• Miten teemme sen parhaiten?

Tee tämä myös työporukassasi. Pohtikaa yhdessä erityisesti vahvuuksianne.

V

Pysähdyn - jäsennän, mitä teen - mukautan toimintani ja tyylini tilanteeseen, ihmisiin ja tehtävään – onnistumme verkostossa

13

POINTTEJA JA NÄKÖKULMIA | TUNNISTA
Työn muuttuminen verkostomaisemmaksi ja ennakoimattomammaksi edellyttää ajattelutapojen muutosta ja huomion siirtämistä osista kohti kokonaisuutta.
Muutoksessa pärjäävät
• ne organisaatiot, jotka suuntaavat huomion kohti ihmisiä ja rakentavat muutoskestävyyttä,
• ne yksilöt, jotka ottavat huomioon koko verkoston menestyksen ja ymmärtävät, miten oma toiminta vaikuttaa koko
verkostoon.

*

Lisää näkökulmia tunnistamiseen:
Esko Kilpi | Perspectives on new work |
2016
Marjo Huhtala | Asennejohtaja | 2015

Tunnista toisiinsa liittyvät ilmiöt
• Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, kun osien välillä tapahtuu jatkuvaa rakentavaa ja ymmärrystä lisäävää
vuorovaikutusta ja yhteistä oppimista.
• Eteenpäin vievä vuorovaikutus edellyttää katsomista oman organisaation, oman työporukan tai oman itsensä hyötyjen
yli kohti koko verkoston yhteistä hyötyä.

Kimmo Suominen, Katriina Karkulehto,
Jouni Sipponen ja Virpi Hämäläinen | Esi
mies strategiavaikuttajaksi | 2012
Saku Tuominen ja Pekka Pohjakallio |
Työkirja – työelämän vallankumouksen
perusteet | 2012
Heikki Peltola | Yhtenä, kun minästä kas
vaa me | 2011

Muutama ajatus matkalle
• Olen ja olemme mukana maailman muutoksessa, halusimme tai emme. Ottaudun oppimaan ja jakamaan, se kannattelee.

Lisälomakkeita tehtäviin ja linkki
vinkkejä uusiin näkökulmiin:

• Luottamus vapauttaa valvontaan käytetyt resurssit parempaan käyttöön. Mitä tekemällä voin saavuttaa eniten?
• Jokaisella on oikeus omaan näkökulmaansa ja se on tarpeellista. Kuuntelen toisenkin näkökulman laajentaakseni
ymmärrystäni.

www.metsahyvinvointi.ﬁ/tuotteet

• Inhimillisyys ja useimmat vahingot eivät ole vaarallisia, mutta niiden peittely ja salailu on. Kohtaan asiat ja tunteet
reilusti ja rohkeasti.
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V

Siirrän ajatteluamme osista kohti kokonaisuutta – autan ymmärtämään merkityksiä ja näköaloja – onnistumme yhdessä

VA HV ISTA

● VAHVISTA pysymään mukana työn tekemisen ja johtamisen muutoksessa

Ai kuka johtaa ja mitä voi johtaa 16
Mikä minua johtaa? 18
Yhteinen kyvykkyys ja muutoskestävyys 20
Poteroista pois – miten kapula saadaan parhaiten liikkeelle? 22
Ongelmien vatvomisesta nopeaan yhdessä oppimiseen 24
Pointteja ja näkökulmia 26
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AI KUKA JOHTAA JA MITÄ VOI JOHTAA?
Kun toiminnan raamit ja tietoisuus tavoitteista ovat kunnossa,
tehdään oikeita asioita. Johtajan tehtäväksi jää auttaa
onnistumaan ja näkemään oikeaa suuntaa.
<KWHLQHQ Q¦N\ MD VXXQWD DXWWDD
PLQXD WRLPLPDDQ NHWWHU¦VWL
MD WXRWWDYDVWL YHUNRVWRVVD

Yrjö Perälä, Metsä Group

7LHWRLVXXV YDOWXXWXV PRWLYDDWLR
MD RVDDPLQHQ DXWWDYDW PLQXD
WRLPLPDDQ DUMHVVD MD
MRKWDPDDQ LWVH¦QL

3DOYHOHYD MD YDOPHQWDYD MRKWDPLQHQ
PDKGROOLVWDYDW RQQLVWXPLVHQL MD
OXRYDW WDUYLWVHPDQL YDOWXXWXNVHQ MD WLODQ

Johtajuus on kaikkien yhä enemmän tarvitsema taito. Johtaja johtaa edelleen,
mutta myös jokainen joutuu johtamaan itseään entistä enemmän. Verkostojen
jäsenet käyttävät jatkuvasti johtajuutta vaikuttamalla toisiinsa, asemastaan riip
pumatta. Onnistuakseen he tarvitsevat siihen myös osaamista.
Ihmisiin ja ihmisten tarpeisiin huomiota kiinnittävä mahdollistaminen eli palve
leva ja valmentava johtaminen tuo tulosta. Se luo edellytyksiä onnistumisille ja
kannustaa ihmisiä toimimaan ja johtamaan itse itseään.
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Mahdollistava johtaja auttaa ihmisiä käyttämään johtajuutta arjen vaihtelevissa
ja haasteellisissa tilanteissa, jotka ovat yleensä johtajan itsensä ulottumatto
missa ja näkymättömissä. Vahvan luottamuksen rakentaminen puolin ja toisin
tukee tätä.

Tilanteiden ainutkertaisuus alati muuttuvassa maailmassa tekee toiminnan
haasteelliseksi. Toimivat ja tehokkaat keinot tavoitteen saavuttamiseksi on
määriteltävä tai keksittävä tilannekohtaisesti aina uudestaan. Johtaja ei pysty
ohjeistamaan jokaista toimintatapaa ennalta. Hänen tärkeä tehtävänsä on
mahdollistaa muiden järkevä toiminta ja tukea heidän kyvykkyyttään siihen.
Tavoitteisiin johtavien ratkaisujen ja tekojen nopea löytyminen on ensisi
jaista. On tärkeää johtaa oikeiden asioiden tekemistä eikä asioiden teke
mistä tietyllä tavalla. On tärkeää johtaa sitä, että toimijat ovat ymmärtäneet
tavoitteet ja sitoutuneet niihin. On tärkeää huolehtia toimijoiden monipuoli
sesta osaamisesta, auttaa rakentamaan kykyä yhteistyöhön ja lisätä edelly
tyksiä ratkaista eteen tulevia tehtäviä. On tärkeää vahvistaa ja innostaa.
Yhteisen tavoitekuvan rakentaminen ja keskustelu strategian tarkoitta
masta toiminnasta erilaisissa tilanteissa auttaa meitä toimimaan järkevästi.
Yhteinen arviointi ja pohtiminen auttaa oppimaan ja lisäämään keskinäistä
ymmärrystä ja luottamusta. Asiakkaan tarpeet tulevat kohdatuksi kaikkia
palvelevasti ja tulokset paranevat.

MAHDOLLISTAVA JOHTAMINEN LUO TILAA YHTEISELLE VIISAUDELLE
*

Pohdi alla olevia yhteiseen onnistumiseen ja osaamisen karttumiseen vaikuttavia neljää asiakokonaisuutta.
Miltä tilanne näyttää näiden osalta meillä tai työporukassani?
Millaisen pienen muutoksen haluan tehdä heti? Miten se auttaa rakentamaan lisää yhteistä ymmärrystämme ja kyvykkyyttämme?

Yhteisen tietoisuuden lisääminen
• Mitä tietoja ja taitoja tarvitsemme?
Jaammeko niitä toisillemme?
• Mitä hyödymme, jos rohkaisen jakamaan
enemmän tietoa yhteiseen käyttöön?
•Miten saamme yhteisen tietämyksemme
parhaaseen käyttöön?
• Vaadinko jotain, mitä en silti salli tai
mahdollista?

Valintojen teko arjen tilanteissa
• Kuka meillä päättää, mikä on kulloinkin
tärkeää? Minä, me, joku muu, ei kukaan?
Miten se vaikuttaa?
• Suostunko luopumaan minulle tärkeistä
menneistä asioista? Mitä hyödymme siitä?
• Miten arvioimme, mikä tieto on
hyödyllistä jakaa yhteiseen käyttöön?
• Miten luomme yhteisiä pelisääntöjä
nopean priorisoinnin tai valintojen
teon avuksi?

V

Tavoitteisiin ja tulokseen pyrkiminen

1
3

• Pohdimmeko yhdessä, mitkä ovat
tavoitteemme ja miten ne saavutetaan?
• Mitä tekemällä tuloksemme syntyy?
Teemmekö sitä nyt? Entä yleensä?
• Toimimmeko yhdessä ja samaan suuntaan
niin, että haluttu tulos voi syntyä?
• Mikä helpottaisi tuloksemme saavuttamista?

Toiminnan arvioiminen yhdessä
• Pysähdymmekö pohtimaan, mikä saa
minut ja meidät toimimaan juuri näin?
• Kenen hyötyä tavoittelen toiminnallani
eri tilanteissa?
• Miten ajatukseni tulevaisuudesta
vaikuttavat nykyiseen toimintaani?
• Mitä tekemällä helpotamme
yhteispeliämme?

2
4

Sankarius haittaa enemmän kuin hyödyttää – arvioin itseäni ja johtamistani toisten kanssa - etsin oman tyylini mahdollistaa
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MIKÄ MINUA JOHTAA?
-RKWDMD HVLPLHV
2UJDQLVDDWLR

7\¸\KWHLV¸ MD YHUNRVWR

Vastuuntunto ja halu
saada merkitykselliset asiat liikahtamaan eteenpäin
kantaa tempoilevassa maailmassa.

7DYDW
7DYRLWWHHW MD WHKW¦Y¦W

-¦UMHVWHOP¦W

<PS¦ULVW¸Q KHU¦WWHHW

Heikki Pajuoja, Metsäteho

Nykyhetkessä tapahtuu jatkuvasti paljon sellaista, joka vie ajatuk
semme ja tekemisemme pois haluamastamme suunnasta.
Tunnistamiemme asioiden lisäksi meitä johtaa joka hetki myös pal
jon historiastamme ja kokemuksistamme kumpuavaa, joita emme aina
edes näe.

7XQWHHW
2PDW DUYRW MD DMDWXNVHW
$VHQWHHW XVNRPXNVHW
7LHGRVWDPDWRQ

2OHWXNVHW KDOXW WRLYHHW

Identiteettiin työyhteisössä sisältyy käsitys siitä, mitä minun oletetaan tekevän
erilaisissa työtilanteissa, esimerkiksi odotanko tehtävän antoa ja työohjetta.
Työelämän identiteetit opitaan osin ammatillisen koulutuksen mutta ennen
kaikkea työn ja työyhteisöjen kautta: millainen ammattilainen olen, mitä kuuluu
tehdä ja mitä ei, miten kannattaa toimia, jotta saan arvostusta eikä väheksyntää.
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Itseohjautuminen ei ole itsestään selvä osa identiteettiä. Toteutuakseen itseoh
jautumisen tulee sisältyä yksilön identiteettiin ja työyhteisön toimintakulttuuriin.
Itseohjautumiseen tarvitaan asenteen lisäksi myös taitoja toimia tilannekohtai
sesti yhteistyössä sekä valmiutta ja mahdollisuuksia oppia jatkuvasti uutta.

• Miten autan itseäni tunnistamaan minua johtavia asioita?
• Missä tilanteissa joku kuvan asioista johtaa liikaa?
• Missä tilanteissa olisi hyötyä, jos joku kuvan asioista johtaisi enemmän?

Mitä enemmän organisaatio nojaa itseohjautumiseen, sitä enemmän
tarvitaan yhteistä keskustelua toiminnan tavoitteista, yhteistä toimintakei
nojen valintaa ja yhteistä arviointia. Jos nämä puuttuvat, itseohjautuminen
voi johtaa tehottomuuteen, keskinäiseen kilpailuun ja yhteisten tavoitteiden
katoamiseen. Identiteetti tulee sekä yksilölle itselleen että muille toimijoille
näkyväksi vain, jos siitä puhutaan ja yksilö itse vaikuttaa omaan rooliinsa
työtehtävissä.
Ihmiset on tärkeää nähdä aktiivisina itseohjautuvina toimijoina verkosto
maisessa toiminnassa. Silloin vaikuttavin ja tehokkain oman toimintansa joh
taja on ihminen itse, ihmisen omat tavoitteet, osaaminen, motivaatio,
ajatukset ja arvostukset. Kun suunta ja tavat arvioida ja priorisoida toimintaa
on rakennettu yhteisessä keskustelussa, työ verkostomaisessa toiminnassa
on tuloksellista.

MIKÄ OHJAA TOIMINTAANI TÄNÄÄN? MINKÄ PITÄISI?
*

Tee rehellinen testi. Rastita ensin, mitkä asiat ovat eniten johtaneet omaa toimintaasi tänään, lisää, jos jokin puuttuu.
Alleviivaa tai ympyröi sitten ne, joiden mielestäsi pitäisi johtaa toimintaasi. Pitäisikö niiden? Mitä näet kuviostasi? Millainen kuvio olisi paras?
Miten muita ohjaavat asiat vaikuttavat sinuun? Miten itse vaikutat näillä muihin? Mikä muu olisi tärkeää oman toimintani ja itseni johtamisessa?
Yhteisesti sovitut prioriteetit
Valinnan vaikeus ja ryntäily
Kosto
Pakko

Loukkaukset
Mukavuudenhalu

Oppimisen halu

Työkaverit tai verkosto

Tunnollisuus
Kokoukset

Prosessit

Rohkeus

Pätevältä näyttämisen tarve

*

Omat vahvuudet

Kateus

Halu päästä helpolla

Työpaikan arvot

Vallan halu
Oma pinttynyt vakiorooli

Tilat tai työympäristö

Keskeytykset

Kehityskeskustelun sopimukset

Yhteiset tavoitteet

Kotiasiat
Tehtävälistat

Saatu palaute

Auttamisen halu

IHHHHJ

Hyvin tekemisen tarve

Motivaatio

Toisten huomioiminen

Mieliala

Uteliaisuus

Missio

Ratkaisujen etsiminen yhdessä

Sähköposti, puhelin ja muut huomionvaatijat
Kontrolli ja valvonta

Asiakkaat

Kokeilunhalu

Näin on aina ennenkin tehty

Ideat ja luovuus

Tekemisen ilo

Innostus

Hyväksytyksi tulemisen tarve

Strategia

Tehtävän merkityksellisyys

Esimies

Deadlinet

Menestymisen halu

Sovitut työtehtävät

Arvostus

Vaikeiden asioiden siirtäminen

Huono omatunto

Luottamus

A3kokoinen lomake on
ladattavissa:
www.metsahyvinvointi.ﬁ/tuotteet

Vuosikello

Tietojärjestelmät tai toiminnanohjaus

Pelko
Muiden voittaminen

Omat kiinnostukset

Uudistushalu

Ohjeet ja säännöt
Palkka

Ahneus

Viha
Laiskuus

Statuksen vaaliminen
Kyllästyminen

Tehkää tämä myös omalla työporukallanne, keskustelkaa yhdessä, mitä huomasitte.

V

Hyvä toiminta valitaan ja syntyy tilanteessa – jätän vähemmälle hallinnan ja kontrollin, luotan motivaatioon ja osaamiseen
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YHTEINEN KYVYKKYYS JA MUUTOSKESTÄVYYS
-RNDLVHOOD PHLVW¦ RQ
YDKYXXNVLD DUYRVWDPPH MD
K\¸G\QQ¦PPH VLW¦ \KGHVV¦

5\KP¦VV¦ WRLPLPLQHQ
RQ PLQXOOH OXSDXV
NHKLWW\PLVHVW¦

Kun peliä ollaan voittamassa, kannattaa pitää
tiukasti kiinni siitä, mikä meidät on vienyt johtoon:
osaaminen, yhteistyö, liike ja rohkeus.
Ari Eini, Metsäkeskus, blogi 2.8.2016

9LUKHLGHQ WHNHPLQHQ MD
HS¦RQQLVWXPLQHQ
RQ PHLOOH WLODLVXXV RSSLD
7XQQHQ LWVHQL V¦¦G¦Q
HJRQL \KWHLVW\¸W¦ HGLVW¦Y¦NVL

<KGHVV¦ RSSLPLQHQ
WDUMRDD PHLOOH WXOHYDLVXXGHQ

/LLDQ NLOWWH\GHQ VLMDDQ ROHPPH
UDNHQWDYDVWL HS¦VRYLQQDLVLD

Miten meistä tulee me?
Tarvittava johtaminen on erilaista jokaisessa kulttuurissa.
Erilaisuudesta huolimatta kaikille kulttuureille yhteinen tärkeä vahvuus on ih
misten yhteisesti kehittyvä tietoisuus ja osaaminen. Mitä enemmän jaamme tie
toa ja osaamista toisillemme, sitä paremmin pärjäämme ryhmänä.
Tehokkaimpia ryhmiä ovat ne, joissa yhdistyy yhteistyö ja hyvän tuottaminen
muille ihmisille. Yhteisen kyvykkyyden kehittämisessä imitaatio on aliarvostet
tua – toisiltamme oppiminen kannattaa.
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Yhteinen vahvuus rakentuu tarjoutumiselle auttaa ja tulla autetuksi. Silloin
mahdottomista tehtävistä tulee mahdollisia ja muutoskestävyytemme kasvaa.

Resilienssiä eli muutoskestävyyttä tarvitaan ennakoimattomuuden li
sääntyessä jatkuvasti kaikilla tasoilla: ihmisellä, työyhteisöllä, verkostolla,
koko toimialalla. Oppimiskykyisimmät yhteisöt ovat muutoskestävimpiä.
Verkostomaisessa toiminnassa on tärkeää mennä tilanteisiin, jossa voi oppia
eniten ja sitä kautta vahvistua. Osaamisen hallinta ei ole kurssittamista, vaan
arjen tilaisuuksien tarjoamista. Oppiminen rakentuu dialogille.
Toinen ihminen tarjoaa joka kerta mahdollisuuden nähdä asioita uudella
tavalla, toinen yritys on samalla kertaa kilpailija ja oppimisen kumppani.
Kohtaaminen ja vuorovaikutus kannattavat aina. Ristiriidat, virheet ja mur
roskohdat hyödyttävät pysähtymällä niiden äärelle. Ne ovat oppimisen mah
dollisuuksia.
Yhteisen kyvykkyyden ja muutoskestävyyden lisääminen edellyttää hyvää
tahtoa kuunnella toisia aidosti ilman ennakkoasennetta ja antaa myös itse
omia ajatuksiaan rikastamaan keskustelua. Dialogi ei tarkoita toisen nujerta
mista eikä oman ajatuksen nielemistä ja mieliksi olemista. Dialogissa kaikki
luovat yhdessä laajempaa ymmärrystä ja oppivat toisiltaan.
Hyvässä dialogissa syntyy yhteinen, tosiasiat näkevä tilannekuva. Yhtei
nen tilannekuva on perusta sille, että voimme päätyä muuttamaan toimin
taamme ja muutosten suunta on toimiva sekä itsemme että kokonaisuuden
kannalta.

Miten rakennamme yhteistä kestävyyttä?
*

Pohdi itsesi ja yhteisen tekemisen tasapainoa. Missä olen nyt? Merkitse paikat vaa'oille.
Missä olisi hyvä olla yhteisten tavoitteiden näkökulmasta? Merkitse paikat. Onko paikoissa eroa? Mitä omassa toiminnassani haluan muuttaa?
Toiminta oman edun suuntaan

Toiminta yhteisen edun suuntaan

Pyrin varmistamaan oman onnistumiseni

Autan varmistamaan yhteisen työmme onnistumisen

On tärkeämpää kuulostaa älykkäältä

On tärkeämpää saavuttaa yhteinen tavoitteemme

Oma kehittymiseni on etusijalla

Yhteinen oppimisemme on etusijalla

Passiivinen kiltteys on kannatettavaa

Rakentava epäsovinnaisuus on kannatettavaa

Egoilu ja sisäinen kilpailu on hyödyllistä

Luottamus, ratkaisuhakuisuus ja yhteinen tahtotila on hyödyllistä

Näen asiakonﬂiktit henkilöiden riitana

Näen asiakonﬂiktit rakentavana yhteisen oppimisen mahdollisuutena

Huomioni on minussa tai meissä

Huomioni on kokonaisuudessa, asiakkaissa, toimintaympäristössä

*

Missä työporukkamme on vaa’oilla? Mitä hyödymme kaikkien tasoja säätämällä?

*

Tutki vahvuuksianne ja tapojanne tukea niitä:
• Mitkä ovat työyhteisömme tai verkostomme kulttuurin vahvuudet?

*

Pohdi itseäsi suhteessa työyhteisöösi tai verkostoosi:
• Mikä saa minut vastuulliseksi ja rohkeaksi?

• Miten otamme kaikkien osaamisen käyttöön ja tuemme sen kehittymistä?

• Käytänkö itsetuntemustani oman toimintani ohjaamiseen?

• Miten muodostamme yhteiset pelisäännöt?

• Mitä hyödymme vastuullisuudesta ja rohkeudesta?

V

Johtajakaan ei voi mitään yksin – oleellista on minun ja meidän ajattelumme laatu ja tahto toimia yhdessä, ei valvonta
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POTEROISTA POIS – MITEN KAPULA SAADAAN
PARHAITEN LIIKKEELLE?
Tulevaisuus tehdään osaavissa, luovissa, keskustelevissa ja
tarvelähtöisissä yhteisöissä. Näkemyksellisyys mahdollistaa
kovatasoisen osaamisen, yhteisön koherenssin ja ison kuvan.
Mari Walls, Luonnonvarakeskus

Pysähtyminen ja kuopan reunalle kipuaminen auttaa luomaan näkemystä riippuvuuksien verkostosta ja
eteenpäin vievästä toiminnasta. Askeleet kohden muita avaavat mahdollisuuden innovaatioille ja muutos
kestävyydelle.
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Mistä piileviä poteroita syntyy?
• omasta ajattelusta ja asenteista
• sisäisestä ja ulkoisesta kilpailusta
• urautumisesta toimia aina samoin
• peloista ja epävarmuudesta, nolatuksi
tulemisesta
• uskomuksista, tiedon puutteesta ja
kuvitellusta osaamisesta
• oman vallan varjelusta ja näköalojen
puutteesta
• lokeroinnista ja luokittelusta
• organisoitumisesta, ohjeista ja tieto
järjestelmistä
• mistä muusta?

Menestyksekäs verkostossa työskentely vaatii meiltä kokonaisuuden hahmot
tamista ja yhteistyötä. Muuttuva maailma haastaa meitä jatkuvasti oppimaan
uutta.

Pystyäksemme pysähtymään, ottamaan riskejä ja olemaan luovia tarvit
semme riittävän psykologisen turvallisuuden tunteen, sillä todellinen uuteen
meneminen on harvoin kovin selkeää tai ainoastaan mukavaa.

Yritämme usein ratkaista muuttuneita vaateita käyttämällä samoja ja ehkä jopa
vanhoja konsteja entistä nopeammin tai tehokkaammin. Pyörimme vinhempaa
vauhtia ja syvennämme kuoppaamme. Kohta reunan yli ei enää näe ja tuntuu,
ettei vaihtoehtoja ole.

Turvallisuus suunnata uuteen syntyy luottamuksesta, avoimuudesta, ar
mollisuudesta ja arvostuksesta. Se johtaa luovuuteen, oppimiseen ja me
nestykseen. Vanhaan poteroon putoaa helposti takaisin, jollei pidä
varaansa.

SIILOISTA TOIMIVIIN VERKOSTOIHIN
*

Pohdi omaa näkymääsi työssäsi:
• Ymmärränkö systeemin, jonka osa olen?

*

Tee roolinvaihtoharjoitus. Se avaa toisen ihmisen näkökulmaa ja auttaa näke
mään tarpeita siilojen yli.
Pohdi seuraavia kysymyksiä ensin omasta näkökulmastasi:

• Miten kokonaisuuden hahmottaminen vaikuttaa työni tuloksellisuuteen?

• Mikä tieto on tärkeää avata saatavillemme?
• Millainen merkitys minulle on tiedon avaamisella?
• Miten tiedon laajempi avaaminen vaikuttaisi tavoitteisiimme ja niiden toteutumiseen?
• Mitä ajatus laajemmasta tiedon avaamisesta vaikuttaa tunteisiini?
• Millainen on minun oma poteroni, mikä kaventaa omaa ajatteluani?
• Mitä poteroni reunalle kiipeämällä aukeaa?

Tee nyt roolinvaihto ja pohdi äskeisiä kysymyksiä verkostossa toimivan kumppanisi
näkökulmasta. Kun siirryt hänen rooliinsa, vaihda samalla paikkaa huoneessa. Se helpot
taa toisen näkökulman ottamista.
• Miten voin madaltaa oman poteroni seiniä muille?

• Mitä ajatuksia heräsi?

• Kenen kanssa pohtimalla löydän tapoja verkostoida poteroita?

• Mitä muita poteroihin liittyviä kysymyksiä kannattaisi pohtia roolinvaihdolla?

• Mitä hyötyä siitä olisi minulle? Mitä hyötyä siitä olisi meille?
• Entä verkostollemme ja asiakkaillemme?

*

Pohdi omaa tapaasi uuteen menemisen tukemisessa:
• Miten luon turvallisuuden tunnetta?
• Uskonko, että ratkaisut löytyvät?

• Mitä tapahtuu, jos kaikki varmistelevat paikkaansa?

• Onko puheeni uhkien vai mahdollisuuksien täyttämää?

• Mitä tapahtuu, jos kaikki arvostavat toisiaan?

• Olenko itse rohkea kokeilemaan?
• Mitä ajatuksia löysit?

V

Verkostossa on hankalaa toimia poterosta – mietin, mitä toimintani vaikuttaa muihin toimijoihin
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ONGELMIEN VATVOMISESTA NOPEAAN
YHDESSÄ OPPIMISEEN
Osaamisen johtamisessa tavoiteltavinta on
syväoppiminen, jossa ilmiöt kytkeytyvät merkitykselliseksi
osaksi laajempaa kokonaisuutta.
KarlErik Hasa, Savon ammatti ja aikuisopisto

Suosi uteliaisuutta ja ih
mettelyä. Päätä tänään
olla tietämättä heti vasta
usta. Pienten arkistenkin
asioiden hämmästelyllä on
tärkeä tehtävä. Se estää kyy
nistymistä ja auttaa kasvatta
maan kykyä havainnoida ja oppia.
Muutoksessa ja ennakoimattomuudessa
ratkaisevat kysymykset ovat:
• Mitä eteenpäin vievää keksimme nyt ja tulevaisuudessa?
• ja aivan erityisesti: Miten osaamme keksiä uusia toimivia tapoja?
Yhdessä oppiminen vaatii aidon dialogin. Se vaatii myös yksinkertaisen ja sään
nöllisen toimintatavan, jotta se ei jää tekemättä. Muutoskestävä oppiminen ei
ole kurssittamista, vaan jatkuvaa yhteistä havainnointia ja oivaltamista, yhdessä
oppimista. Sitä helpotetaan yksinkertaisilla rakenteilla ja fasilitoinnilla.
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Huomion suunta ratkaisee mahdollisuuden oppia. Ongelmien vatvominen kään
tää huomion menneeseen. Huomion suuntaaminen oppimiseen ja haluttavaan
tavoitetilaan auttaa etenemään uuteen ja löytämään nopeasti uudet tavat toi
mia siellä.

Toimintaperiaate "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" ei yleensä ehdi
tai riitä moniulotteisessa ja nopeasti elävässä toimintaympäristössä. On
testattava nopeasti mahdollisia ratkaisuja ja katsottava käytännössä,
mikä toimii. Virheet kannattaa tehdä pieninä ja mahdollisimman nope
asti. Kokeiluista tehdyt havainnot jaetaan nopeasti yhteiseksi osaami
seksi.
Tärkeää on että sekä itse, oma ryhmä, yritys, yhteistyökumppanit ja
koko toimiala oppivat jatkuvasti saaduista kokemuksista ja kokeilemi
sesta. Syntyvä ymmärrys siitä mikä toimii ja mikä ei kannattaa jakaa no
peasti ja laajalle, jotta uusia onnistumisia päästään hyödyntämään ja
vanhoja virheitä ei turhaan toisteta.
Ketterä kehittäminen edellyttää, että kaikki olennaiset toimijat asian
ympärillä ovat mukana yhdessä miettimässä ja päättämässä miten ede
tään. Silloin kehittäminen ja päivittäinen toiminta kulkevat yhtä matkaa,
ja suunnittelu ja toteutus eivät eriydy toisistaan vaarallisella ja kalliilla ta
valla. Ihmiset löytävät muutoshalukkuuden ja tulevaisuuden näköalan lä
heltään.

UUSIUTUMIS- JA UUDISTAMISKYKY SYNTYY OPPIMISKYVYSTÄ
*

Tutki omaa ajatteluasi:
Oppiminen on mahdollista vain aistit ja mieli avoinna. Uudet ideat eivät synny umpiossa oman pään sisällä, ideat syntyvät vuorovaikutuksessa. Positiivinen palaute
suuntaa huomiota haluttuun toimintaan, oppimiseen johtavat asiaristiriidat parantavat tuottavuutta. Luottamus, avoimuus ja ratkaisuihin suuntautuva toiminta vie eteenpäin.
Huomion suuntasi ja läsnäolosi vaikuttaa mahdollisuuksiisi oppia ja auttaa toisia oppimaan. Oletko automaattiohjauksessa vai läsnä?
Pohdi huomion suuntaasi, mihin se asettuu tällä hetkellä? Merkitse kohta vaa'alle. Entä mihin se asettuu yleensä? Mikä olisi hyvä?

Automaattiohjaus
Uppoutuminen ajatuksiin
Mieli vaeltelee menneessä, tulevassa ja haaveissa
Ratkaisut perustuvat menneeseen ja totuttuun
Reaktiivisuus
On virhe epäonnistua
Huomio ongelmissa
Näen virheitä antaessani palautetta

*

Tietoinen läsnäolo
Tietoisuus omista ajatuksista
Huomio on nykyhetkessä ja käsillä olevassa tilanteessa
Ratkaisut perustuvat nykyhetken ja tilanteen tuottamaan informaatioon
Oppiminen
On lahja epäonnistua
Huomio tavoitteissa
Näen onnistumisia ja oppimisen mahdollisuuksia antaessani palautetta

Tarkastele toimintaasi:
• Kuinka usein työpäivän aikana toimin automaattiohjauksella? Huomaanko sen?

• Mikä auttaa minua olemaan läsnä? Mitä hyödyn läsnäolevasta mielestä?

V

Uskallan altistaa ajatteluni toisten armoille – pidän silmät auki ja huomaan, mitä en huomaa – olen vahvoilla tulevaisuudessakin

25

POINTTEJA JA NÄKÖKULMIA | VAHVISTA
Verkostomaisen toiminnan ja uudistuvan johtajuuden kulmakiviä ovat muutoskestävyys, innovatiivisuus, nopea oppiminen ja kyky uusiutua.
Muutoksessa pärjäävät
• ne organisaatiot, jotka luottavat henkilöstöön, arvostavat erilaisuutta ja antavat vapautta toimia tuottavasti,
• ne yksilöt, jotka ovat riittävän läsnä havaitsemaan uutta, jakamaan toisilleen ja oppimaan muilta.

*

Lisää näkökulmia vahvistamiseen:
MarjoRiitta Ristikangas ja Leni Grün
baum | Valmentava esimies | 2016
Frederick Laloux | Reinventing Organiza
tions | 2014

Tunnista toisiinsa liittyvät ilmiöt
• Luottamus on yhteisöissä olennaista, se mahdollistaa yhteisen oppimisen ja ideoinnin ja antaa yksilöille vapauden
itsensä johtamiseen tuloksellisimmalla tavalla.

Helena Åhman | Mielen johtaminen or
ganisaatiossa | 2014

• Itsensä johtamisen vaatimus liittyy vahvasti priorisointiin ja läsnäoloon. Priorisointia tarvitaan turhien ärsykkeiden
sivuuttamiseen ja läsnäoloa olennaisen tiedon havaitsemiseen.

Piritta Kantojärvi | Fasilitointi luo uutta |
2012

• Yhteinen tekeminen on merkityksellisempää kuin yksilön suoritus, yhteinen kyky käyttää älyä on merkityksellisempää
kuin yksilön nerokkuus.

Jari Hakanen | Työn imu | 2011
David Marcum ja Steven Smith | Egono
mics: What Makes Ego Our Greatest
Asset (or Most Expensive Liability) |
2008

Muutama ajatus matkalle
• Todellisuus on moniulotteista. Arvostan kaikkien näkökulmia.
• Meihin vaikuttaa paljon voimia, joista emme aina ole tietoisia. Pyrin lisäämään itsetuntemustani.

Kaj Hellbom, Seija Mauro ja Matti Salo |
Johtamisen nyt  tietoinen läsnäolo joh
tajuuden kivijalkana | 2006

• Esimiehen tehtävä on mahdollistaja. Uskallan astua ohjaajan roolista sivustatukijan rooliin.
• Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää. Järjestän sille säännöllisiä mahdollisuuksia ja aikaa.
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• Itsensäjohtaminen on tärkeää, jotta voi toimia työssä tuottavasti. Autan saamaan siihen eväät.

Lisälomakkeita tehtäviin ja linkki
vinkkejä uusiin näkökulmiin:

• Johtamisen ja verkostossa toimivien johtajuuden mahdollistamisen tasapaino on tärkeää. Luotan, saan.

www.metsahyvinvointi.ﬁ/tuotteet

V

Yhteinen osaamisen karttuminen auttaa minua ja meitä pärjäämään muutoksessa – vahvistan omaa rakentavaa toimintaani
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ERILAISUUS JA PYSÄHTYMINEN VAHVISTAVAT
TYÖTÄ VERKOSTOSSA
Mitä näet kuvassa formulaauton kyljessä?
Entä jos pysähdyt katsomaan tarkemmin? Pintakäsittelyyn on ikuistettu satoja
erilaisia ja eri taustaisia ihmisiä.
Kaikissa onnistumisissa tekijöinä ovat aina erilais
ten ihmisten monimuotoiset tiimit ja ihmisten
yhteinen työ.

Kun kysyt, herätät ajattelua.
Kun kerrot, vangitset sitä.
Eeva Hellström, SITRA

Verkostomaisessa työssä onnistumista tukee
• kyky pysähtyä olemaan läsnä ja antamaan toiselle jakamaton huomio
• kyky nähdä ja arvostaa kaikkien vahvuuksia
• malttavaisuus odottaa kaikkien ajatuksia ennen lopullista mielipidettä
• rohkeus tietämättömyyteen ja kysymiseen
• toisen huomioiva jämäkkyys ja luottamus
• rohkeus kohdata ja huomioida omat ja toisen tunteet
• kyky peilata omia tekemisiään ja ajatuksiaan, ja tunnistaa omat piilo
rajoitteensa
• kyky sietää epävarmuutta, erilaisuutta ja asioiden avoinna oloa
Mikä muu voisi tukea verkostomaisessa työssä onnistumista?

Verkostomaisuuden tiedostaminen merkitsee myös sitä, että tiedostetaan epä
virallisten verkostojen tärkeys työpaikalla. Kahvipöytä ja käytäväkeskustelut
sekä erilaiset kuppikunnat ovat verkostoja, joissa tieto leviää ja ilmapiiri tarttuu
usein tehokkaammin kuin virallisten kanavien ja strategiapapereiden kautta.
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Kun haluamme muuttaa toimintaamme, muutos lähtee verkostoista. Muutosta
ei voi kuitenkaan pakottaa, sen syntymistä voi vain herättää ja tukea. Verkos
toille kannattaa ehdottaa ajatuksia ja jos ehdotukset ovat riittävän merkityksel
lisiä, ne lähtevät leviämään.

Erilaisuus on kokonaisuutta täydentävä ja rikastava voimavara, jota ilman
on vaikea tulla toimeen uuden ajan metsäjohtamisessa. Moniulotteisessa maa
ilmassa tarvitsemme erilaisia näkökulmia järkevän kuvan muodostamiseen to
dellisuudesta, samoin onnistunut toiminta tarvitsee monipuolisesti erilaisia
tekijöitä. Erilaisuuden hyödyntäminen onnistuu, kun käymme työyhteisössä ja
verkostossa keskinäistä keskustelua rooleistamme ja vahvuuksistamme, ja
opimme tuntemaan toisiamme ja luontaisia tapojamme ajatella ja käyttäytyä.
Koska erilaisuuden hyödyntäminen on tärkeää, tasapuolisuuskaan ei voi
olla tasapäistämistä. Kukaan ei hyödy samaan muottiin puristavasta kohte
lusta eli näennäisestä tasapuolisuudesta ihmisestä ja tilanteesta välittämättä.
Tasapuolisuudesta huolehditaan pysähtymällä kaikkien kohdalla kuuntele
maan ja ottamaan onnistuneen ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävän toimin
nan näkökulmasta jokaisen tarpeet huomioon.

Rohkeutta, tunneälyä ja läsnäolon taitoa
*

Tutki huomiosi ohjautumista: Toimimme suurimman osan aikaa automaattiohjauksella. Tämä on hyödyllistä ja tarpeen, mutta... kun haluamme uudistua ja uudistaa,
tämä ominaisuutemme estää havaitsemasta myös olennaisia tekijöitä.
Mihin huomiosi yleensä automaattisesti menee? Ruksaa osumat.

Mikä on oikein/väärin? Onko sääntöjä noudatettu?

Mikä tässä voi mennä pieleen?
Millaisia riskejä tähän sisältyy?

Mitä muut tarvitsevat? Miten voisin auttaa?
Mitä positiivisia mahdollisuuksia tässä on?
Mitä ideoita tämä herättää?

Mitkä ovat tavoitteet?
Mitä teen seuraavaksi tavoitteiden eteen?

Missä kohti suoritusta olemme menossa?
Mitä tuotamme asiakkaalle tästä?

Mikä on ainutlaatuista?
Miten tehdä tästä erottuvaa ja omanlaista?

Mitä opimme tästä yhdessä?
Miten se vaikuttaa meihin ja asiakkaaseen tulevaisuudessa?

Mitä tiedän tästä asiasta? Miten tämä toimii?
Mitä tunteita tämä herättää? Miten ne vaikuttavat?

Kuka tässä päättää?
Miten minun johdossani homma saadaan hoidettua?

Miten minä ratkaisen tai hoidan tämän? Milloin teen sen?
Onko tässä hyvä tunnelma?
Onko kaikkien näkemykset huomioitu?

Mitä osaamista ja piileviä vahvuuksia meillä ja verkostossamme on?
Ketkä voisivat tehdä tämän?

Mihin muuhun huomiosi menee automaattisesti?
Miten saamme tämän nopeasti tehtyä?
Miten pääsemme tästä eroon?
Mitä voisimme nähdä tästä pysähtymällä?
Mitä piilevää tässä on?

*

Pohdi. Mitä seuraa siitä, että huomioni menee tiettyyn suuntaan?
• Kaikki yllä olevat huomion kohteet ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä
näkökulmia. Mitä niistä en käytä juuri koskaan? Mitä hyötyisin käyttä
mättömien näkökulmien tietoisesta mukaan ottamisesta?

V

*

Arvioikaa huomion kiinnittämistä myös työporukalla.

*

Pohdi. Miksi pysähtyminen on tärkeää? Vai onko se?

Mitä huomasitte?

Käytän rohkeuttani ja pysähdyn katsomaan – olen läsnä, kuulen muiden näkemykset ja näen suunnan paremmin
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YHDEKSÄN HYVÄÄ TYYPPIÄ TÖISSÄ
Erilaiset näkökulmat ovat rikkaus,
jonka avulla löydämme yhteisen ymmärryksen.
Eri ihmiset tarvitsevat erilaista johta
mista, samoin eri tilanteet ja eri toi
mintaympäristöt vaativat sitä myös.
Jokaiseen tilanteeseen sopii kuiten
kin aina monta erilaista, hyvää tyyliä
johtaa, oleellista on johdonmukai
suus ja tilannetaju.

Sauli Brander, UPM

*

Mieti ensin vahvuuksiasi johtajana. Miten arvioit itseäsi?
• Vahvuuteni ilmenevät johtamisessani:

Tunneäly on yhteinen tekijä, joka en
nustaa onnistumista ihmisten johtami
sessa. Se koostuu kahdesta elementistä:
itsetuntemuksesta ja kyvystä toimia yhdes
sä muiden kanssa.
Itsetuntemus mahdollistaa tietoiset valinnat automaat
tisen reagoinnin sijaan. Muita on helpompi johtaa, kun osaa antaa arvoa monille
tavoille hahmottaa maailmaa, tunnistaa niitä ja ymmärtää niiden tarpeita.

Kartoita itsetuntemustasi:

• Kehityn johtajana, kun:

*

Ota seuraavaksi toinen näkökulma. Katso viereisen sivun
yhdeksää tyyppiä.
• Millainen hyvä johtajatyyppi minä olen?

Muutoskestävyyttä edistää erilaisuuden näkeminen ja aktiivinen hyödyntämi
nen voimavarana.
• Mikä kuva olisi minun kuvani?
Työyhteisössä kyky tunnistaa ihmisten erilaiset vahvuudet sekä tunnistaa ja
ilmaista myönteisiä tunteita tuottaa positiivista ennustamattomuutta ja vaihtelua
keskinäiseen vuorovaikutukseen. Pitkällä tähtäimellä se tuo taloudellista menes
tystä.
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Kokemukseltaan, koulutukseltaan ja persoonallisuudeltaan erilaiset ihmiset
tuovat erilaisia näkökulmia tilannekuvaan. Myönteinen, kannustava ilmapiiri mah
dollistaa sen, että uudet, vanhoja käytäntöjä romuttavat ideat uskalletaan tuoda
esille. Kaikki lähtee itsen ja toisen paremmasta tuntemisesta ja erilaisuuden arvos
tamisesta.

• Mihin huomioni menee?
• Kenen keinot tuntuvat tutuimmilta?
Minkä tyypin läheiseni minulle valitsisivat?

• Ihminen on moniulotteinen ja voin löytää itsestäni myös monien tyyppien
ominaisuuksia – mikä näistä on minulla vahvin?

Yhdeksän vahvuutta yhdessä täydentää toisiaan
1. TARKKA LAADUNVALVOJA
Vahvuudet: esimerkillisyys, tarkkuus, organisointikykyisyys
Huomion suunta: virheet, puutteet, oikea ja väärä
Usein keinona: säännöt ja ohjeet, korkeat standardit
Kehitä: onnistumisten huomaamista, myönteisyyden arvostusta

6. USKOLLINEN KYSEENALAISTAJA
Vahvuudet: luotettavuus, vastuullisuus, käytännöllisyys, yhteistyökykyisyys
Huomion suunta: uhkat, vaarat ja varmistaminen
Usein keinona: ennakointi, asioiden hallinta, varmistelu
Kehitä: optimismia ja rauhallisuutta

2. AVULIAS KANNUSTAJA
Vahvuudet: kannustava, motivoiva, empaattinen, tunnollinen ja ahkera
Huomion suunta: ihmissuhteet, toisten tarpeet
Usein keinona: auttaminen, vuorovaikutuksen lisääminen
Kehitä: huomion kiinnittämistä työtavoitteisiin ja talouteen

3. TEHOKAS SUORITTAJA
Vahvuudet: aikaansaava, nopea, motivoiva ja käytännöllinen
Huomion suunta: menestys, tavoitteet, suorittaminen
Usein keinona: nopea tekeminen
Kehitä: ihmisten kohtelua tasaarvoisesti, johtamista merkityksen kautta

4. LUOVA INDIVIDUALISTI
Vahvuudet: rohkeasti yksilöllinen, aito, syvällinen ja empaattinen
Huomion suunta: puutteet, ainutlaatuisuus ja tyyli
Usein keinona: syvällinen merkityksellisyyden hakeminen
Kehitä: selkeyttä ja johdonmukaisuutta, muiden tarpeiden huomiointia

*
V

Tänään arvioin
olevani tyyppiä

5. TUTKIVA ASIANTUNTIJA
Vahvuudet: analyyttisyys, systemaattisuus, sinnikkyys
Huomion suunta: resurssit, tieto, analyysit
Usein keinona: tutkiminen ja tiedon hakeminen
Kehitä: ajatusten jakamista, yhdessä kehittämistä

7. INNOSTUVA SUUNNITTELIJA
Vahvuudet: optimistinen, idearikas, monipuolinen, ystävällinen
Huomion suunta: myönteiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet
Usein keinona: innostus ja uuden luominen
Kehitä: keskittymistä, fokusointia ja realismia ajankäytössä

8. VAHVA VAIKUTTAJA
Vahvuudet: suora, voimakas, tavoitekeskeinen, reilu
Huomion suunta: valta, kontrolli ja itsemäärääminen
Usein keinona: vahvuus, asiassa pysyminen
Kehitä: aitoa delegointia ja joustavuutta

9. SOPEUTUVA RAUHANRAKENTAJA
Vahvuudet: kuunteleva, hyväksyvä, lempeä ja pitkäjänteinen
Huomion suunta: harmonia ja toisten tahto
Usein keinona: optimismi, nöyrä tekeminen, yhdenmukaisuus
Kehitä: jämäkkyyttä

*

Minkä tyypin suuntaan
haluaisin kehittyä seuraavaksi?

Tunnistan omat vahvuuteni ja arvostan toisten erilaisuutta, monta vahvuutta yhdessä tekee meistä paljon enemmän
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MOTIVAATIO RAKENTUU MONESTA OSASTA
Itsensä johtaminen on tullut yhä tärkeämmäksi, toimiakseen
6LV¦LQHQ PRWLYDDWLR
UDNHQWXX

se vaatii luottamusta ja avoimuutta. Vahva motivaatio auttaa,
erilaisuuden ymmärtäminen taas antaa tilaa motivoitua.

\KWHHQNXXOXYXXGHVWD
DUYRVWXNVHVWD

Juha S. Niemelä, Maa ja metsätalousministeriö

YDSDDHKWRLVXXGHVWD
LWVHQ¦LV\\GHVW¦
K\Y¦Q WHNHPLVHVW¦
PHUNLW\NVHOOLV\\GHVW¦
N\Y\NN\\GHVW¦
RSSLPLVHVWD

8ONRLQHQ
PRWLYDDWLR
UDNHQWXX

WXUYDOOLVXXGHVWD
MD UHVXUVVHLVWD

K\Y¦NV\QQ¦VW¦
MD VWDWXNVHVWD

Sisäinen motivaatio ratkaisee, kun tehtävät ovat monimutkaisia tai vaati
vat luovaa otetta tai monipuolista ajattelua ja toimintaa. Ulkoiset motivaa
tiotekijät voivat toimia yksinkertaisissa, suorittavissa tehtävissä, mutta
ihminen on parhaimmillaan, kun hän voi motivoitua sisäisesti.

 SRUNNDQRLVWD
KDUYHPPLQ NHSLVW¦

Sisäinen motivaatio on tekemisen halua, ulkoinen motivaatio on hengissä sel
viytymisen varmistamista. Molempia tarvitaan, mutta... Sisäinen motivaatio on
se, joka saa meidät innostumaan, tekemään ja onnistumaan.
Halu nähdä vaivaa työmme eteen syntyy sisäisestä motivaatiosta. Se saa mei
dät päivittämään osaamistamme pyytämättä, osallistumaan työmme kehittämi
seen, auttamaan toisiamme tekemään ja oppimaan, paneutumaan kokonaisuu
den hahmottamiseen ja toimimaan järkevästi itseohjautuen asiakastilanteissa,
verkostoissa ja arjen pyörityksessä.
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Sitoutuminen liittyy kokemukseen siitä, että tekijä ja tehtävä on tärkeä.

Perinteinen käsitys motivoinnista työntekoon ja toiminnan kehittämiseen
on usein pitänyt sisällään ajatuksen palkitsemisen ja sanktioiden kautta ta
pahtuvasta hallitsemisesta.
Ihmisillä on kuitenkin sisäsyntyinen halu tehdä yhdessä merkityksellistä
työtä ja ihmisistä koostuvissa verkostoissa motivoituminen tapahtuu merki
tysten ja vapaaehtoisuuden kautta. Mitä hyötyä, mitä hyvää ja mitä innosta
vaa uusi suunta pitää sisällään? Miten minä voin osallistua siihen
omaehtoisesti?
Johtaja on motivoitumisen mahdollisuuksien luoja, ei motivoija. On tär
keää auttaa muotoilemaan haluttu suunta tai muutos itselleen merkitykselli
seksi ja tarjota impulsseja, ehdotuksia. Voima ei ratkaise vaan merkitykselli
syys ja mielekkyys. Siirrymme hallinnasta kumppanuuteen, jokaisen mahdol
lisuuksiin osallistua yhteisen merkityksellisen työn tekemiseen, yhdessä, ja
omista vahvuuksistaan ja innostumisen tavoistaan ponnistaen.

Lopeta motivointi – LUO tilaa motivoitua
*

Tutki vieressä olevien neljän sisäisen motivaation voiman
lähteen tilannetta työpaikallasi:
• Mitkä näistä toteutuvat jo meillä?

Hyvän tekeminen
ja merkityksellisyys

• Miten autamme meillä ihmisiä kohti kestävää sisäistä motivaatiota?
• Miten pidämme sisäistä motivaatiota yllä arjessa?

Tiedämme, mitä hyvää
tuotamme muille ja työmme
on merkityksellistä
Yhteenkuuluvuus ja
arvostus
Olen osa toisistaan välittävää ja
toisiaan tukevaa yhteisöä

• Miten tapamme keskustella edistää sisäisen motivaation vahvistumista?
• Miten voimme vahvistaa sisäistä motivaatiota verkostoissamme?

Esimiehet ja johtajat välittävät meistä
ja arvostavat meitä
Toimimme luotettavasti,
reilusti ja toistemme
erilaisuutta
arvostaen

Näen, mikä on minun osuuteni
hyvän tuottamisessa
Voin auttaa meitä ja muita,
tekemiselläni on myön
teisiä vaiku
tuksia

Vapaaehtoisuus ja
itsenäisyys
Tavoitteet innostavat minua, olemme
luoneet ne yhdessä

Kyvykkyys ja oppiminen
• Minkä muuttamisesta hyötyisimme eniten?

Pääsen käyttämään
vahvuuksiani ja osaamistani,
haasteita on sopivasti

Minulla on vapaus valita työtapani,
joilla pääsen parhaiten
tavoitteisiin
Tekemisen sisältö on
minua kiinnostavaa
ja innostavaa

Koen saavani asioita eteenpäin
ja tulosta aikaiseksi
Koen osaavani, oppivani
uutta ja kehittyväni
eteenpäin

V

Merkityksellinen tavoite innostaa kaikkia, mutta eri suunnista – rakennan vahvuuksille, yhteisyydelle ja läpinäkyvyydelle
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SISÄINEN MOTIVAATIO AUTTAA ONNISTUMAAN
Ihminen suoriutuu työstään – palkan ansiosta.
0LW¦ WDSDKWXX
NXQ ROHQ VLV¦LVHVWL
PRWLYRLWXQXW"

Ihminen kehittyy ja kehittää työssään
– sisäisen motivaation ansiosta.
Markku Koskinen, Koskisen

,QQRVWXNVHQL MD
\VW¦Y¦OOLV\\WHQL
WDUWWXX P\¸V
DVLDNNDLVLLQ
3\VW\Q
ROHPDDQ
RPDDORLWWHLQHQ
MD WRLPLPDDQ
WDUNRLWXNVHQ
PXNDLVHVWL

2SLQ
QRSHDPPLQ
MD S\V\Q
DMDQ WDVDOOD

3DQRVWDQ
HQHPP¦Q
WHNHPLVHHQL
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2OHQ
LQQRVWXQXW
WHNHP¦¦Q
W\¸W¦ W¦VV¦
W\¸SDLNDVVD

(WVLQ OXRYLD
UDWNDLVXMD MD
KDOXDQ RSSLD
MD RSHWWDD

2OHQ
DYDUDNDWVHLQHQ
MD DYRLQ XXGHOOH

2OHQ
VLQQLN¦V
MD WHHQ
K\YL¦
VXRULWXNVLD

2OHQ
WDUPRNDV MD
HQHUJLQHQ
NXRUPLWXQ
Y¦KHPP¦Q

3\VW\Q
Q¦NHP¦¦Q
WHKW¦Y¦QL
ODDMHPPLQ

Sisäinen motivaatio ruokkii tekemisen halua, sitou
tumista ja innostusta. Innostus on tärkeää ja tavoi
teltavaa, se vie kohti flowtilaa ja saavutuksia.
Innostus kertoo käytettävissä olevan energian mää
rästä. Miltä teillä näyttää?
• Mikä omassa vallassani oleva asia lisäisi omaa
innostustani?
• Entä työporukkani innostusta?
• Miten tämä auttaa meitä yhteisessä oppimisessa?
• Auttaisiko joku muu vielä enemmän?

7HHQ
PXXWDNLQ
NXLQ YDLQ
SDNROOLVHQ
PLQLPLQ
Energisyys kasvaa sisäisestä motivaatiosta, innostuksesta, kiinnostuksesta,
myönteisyydestä, arvostuksesta ja valinnanvapaudesta.
Mitä energisempi ihminen on, sitä enemmän hän saa aikaan. Työhön koh
distuvan sisäisen motivaation myötä tekemisen suunta siirtyy kohti tavoit
teita ja onnistunutta toimintaa.

Pienet askeleet vievät Innostuksen POLUILLE
*

Harvoin

Tee pohdintatesti:
Arvioi toimintaasi ensin nyt. Viereisellä listalla on sisäisen
motivaation kasvuun vahvasti vaikuttavia toimintatapoja.
• Miten usein toimit niiden mukaan? Aina, usein, harvoin?
Merkitse vaakoihin jokaisen kohdan tavanomainen tilanne.

Aina

Olen itse aito, puhumani arvot näkyvät myös toiminnassani
Olen kokonaan läsnä, kuuntelen ja rakennan yhteistä ymmärrystä
Annan tilaa toimia, luotan, kannustan ja arvostan

• Mitkä olisivat tavoitetilasi toimintatapojesi suhteen?
Merkitse nekin.

Tutustun toisiin myös ihmisenä, ei vain työntekijöinä

• Oliko merkintöjen paikoissa eroa? Mihin asioihin haluat
ensimmäisenä kiinnittää huomiota?
• Mistä muutoksista omassa toiminnassasi olisi eniten
hyötyä? Mistä aloitat?

Usein

Tuen oppimaan ja opettamaan jatkuvasti
Autan kasvattamaan rohkeutta ja juhlimaan epäonnistumisia
Luon tilaa ja paikkoja kohdata toinen ihmisenä

• Miten huolehdit sitä, että aloittamasi oman toimintasi
muutokset pysyvät muistissa ja käynnissä?

Autan määrittämään yhdessä suuntaa ja selkeät tavoitteet
Autan määrittämään yhteiset tavat ratkaista konﬂiktit
Luon edellytyksiä työssä onnistumiselle
Luon edellytyksiä kiittämiselle ja arvostamiselle
Rakennan vahvuuksille ja erilaisuuden hyödyntämiselle
Puutun epäarvostavaan ja yhteistyötä rikkovaan käyttäytymiseen
Puran turhan hierarkian ja epäolennaiset menettelytavat

*

Tee seuraavaksi kehittämiskokeilu.
Valitse, mitä sisäisen motivaation kasvua mahdollistavaa kehität omassa
toiminnassasi seuraavan kolmen viikon aikana.

*

Milloin seuraavan kerran palaat merkintöihisi ja arvioit tilannetta
uudelleen?
Mihin kiinnität huomiota siinä välissä?

Tee pohdintatesti kolmen viikon päästä uudelleen.
• Kun katsot aiempia merkintöjäsi ja pohdit kokeilun toteumaa, mitä opit?

V

Voin muuttaa vain itseäni ja toimintaani – pienikin muutos toiminnassani johtaa vähitellen suuriin muutoksiin ympäristössä
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POSITIIVINEN OTE AVAA MAHDOLLISUUKSIA
Positiivisuus on sitä, että pyrkii aina katsomaan,
miten vaikeudet pystyisi kääntämään mahdollisuuksiksi.
Matti Alahuhta, Johtajuus, Kirkas suunta ja
ihmisten voima, 2015

.XQQLRLWXV SRWHQWLDDOLQ Q¦NHPLQHQ
NLLQQRVWXV OXRWWDPXV
2VDDPLQHQ
YDKYLVWXX
7HNHPLVHQ
HQHUJLD
NDVYDD
/LV¦¦
RQQLVWXPLVLD

,QQRVWXV
NHKLWW\PLVHHQ

8VNDOOXV NRNHLOOD MD
WRLPLD

Kiinnitämme huomiomme kielteiseen paljon myönteistä tehokkaammin. Tämän
negatiivisen havaintoharhan avulla olemme selvinneet hengissä petojen ja
myrkkymarjojen maailmassa. Nykyisessä muuttuvassa ja monimuotoisessa ym
päristössä se kuitenkin haittaa oppimista ja kehittymistä.
Negatiivisuus kaventaa toiminnan ja ajattelun vaihtoehtojen näkemistä ja uu
vuttaa. Se haittaa myös kykyämme ajatella ja toimia yhdessä muiden kanssa ja
rajoittaa aivoissamme pääsyä kehittyneimmille alueille.
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Hyvää on enemmän kuin automaattisesti havaitsemme, siksi kannattaa tietoi
sesti suunnata huomiota positiiviseen. Aivomme aktivoituvat näkemään mah
dollisuuksia ja kasvatamme muutoskestävyyttämme ja kykyämme menestyä.

Kun lähdemme työstämään jotain eteenpäin, kannattaa lopettaa on
gelman liika analysointi ja syyllisten etsiminen ja pysähtyä sen sijaan
miettimään:
•
•
•
•

Mitä kohden haluamme mennä?
Mitä tavoittelemme?
Miten haluamme asioiden olevan tulevaisuudessa?
Mikä kaikki nykyisyydessä on jo kunnossa ja hyvin, ja tukee
tavoitteemme toteutumista?
• Millaisia pieniä, konkreettisia askeleita voimme ottaa tavoitteen
suuntaan?
• Mitä osaamme itse ja mitä osaamista ja vahvuuksia tarvitsemme
avuksemme?

Onnistumiset, ongelmalliset tilanteet, koetut epäonnistumiset ja neutraa
lit tapahtumat syntyvät kaikki laajojen vaikutusketjujen ja lukemattomien eri
tekijöiden ja toimijoiden toiminnan summana. Haasteet, onnistumiset ja
osaaminen eivät ole tällöin yksinomaan minun tai osa minää.
Toimintakyvyn ja läsnäolon säilyttävä ajattelu etäännyttää oman persoo
nan erilleen ongelmallisilta tai haastavilta näyttäytyvistä olosuhteista. On
gelma tai haaste muuttuu silloin tarkasteltavissa olevaksi kohteeksi, eikä
uhkaa itsetuntoani. Kun itsetunto ja minäkuva ei ole enää pelissä, voimme
keskittyä näkemään ongelmien sijaan ratkaisumahdollisuuksia ja osoitta
maan tietä tulevaisuuteen.

Näkökulman vaihdolla saa aikaan suuria asioita
*

Positiivisen otteen suuntaamisessa auttaa
toistemme tunteminen.

*

Tee näkökulman merkityksen pohdinta itse tai yhdessä työporukallasi:
Merkitse vaa’oille, missä oman näkökulmasi painopiste tavanomaisesti on.

Keskustelkaa yhdessä työporukalla:
Mikä juuri minua
• innostaa
• kannustaa
• rohkaisee
• auttaa?
Entä millainen palaute minua
• ilahduttaa
• ärsyttää
• innostaa
• auttaa?

*

vääränlaisessa
yksilön ajatuksessa
reaktiivisuudessa
voitolle rakentamisessa
hallinnollisesti toimimisessa
työstä selviämisessä

tavoitteissa
erilaisessa
yhdessä kehittämisessä
tulevaisuuteen valmistautumisessa
merkitykselle rakentamisessa
vahvuuksille rakentamisessa
uuden oppimisessa

Positiivinen ote virittää aivojamme toimimaan
yhdessä.
Missä ja miten voisimme hyödyntää paremmin toistemme
tuntemusta? Miten se auttaa meitä?

*

ongelmissa

Mieti seuraavaksi mitä vaikutuksia näkökulmasi painopisteen muutoksilla olisi:
• Jos siirrän painopistettäni jompaan kumpaan suuntaan, mitä tapahtuu?

• Mitä tekemällä saan oman painopisteeni siirtymään tai vaihtumaan?

Kun luotte tavoitteita, pohtikaa:
Toimiva tavoite on selkeä, aikataulutettu, mitattava, merki
tyksellinen ja saavutettavissa. Tavoitteen muotoilulla on kui
tenkin myös merkittävä vaikutus.

• Mitä hyödyn siitä? Entä lähin työporukkani? Verkostoni? Asiakkaamme?

• Onko tavoitteemme sisältö ja muotoilu innostava,
myönteinen ja voimaa antava?
• Onko se mitä mitataan myös se, mitä todella halutaan?
• Onko tavoitteemme puitteissa mahdollisuus myös
ihmeisiin?

V

• Mikä olisi hyvä? Mihin asetan painopisteideni tavoitetilat? Miten pääsen niihin?

Katson asioita tavoitteiden ja tulevan tahtotilan kautta – saavutan tavoitteita nopeammin ja parempina
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KIELI JA DIALOGIN TAITO – PUHUN JA
KUUNTELEN RAKENTAVASTI
Tarvitsemme toisiamme,
sillä kaikki hyvä tehdään yhdessä: menestys alkaa sanasta me.
.XXQWHOHQ HQHPP¦Q
NXLQ SXKXQ

0LOODLQHQ NHVNXVWHOX
DXWWDD PHLW¦
RQQLVWXPDDQ"
6RYLWDQ DVLDQL
WLODQWHHVHHQ

3XKXQ
DUYRVWDYDVWL

3\ULQ DNWLLYLVHVWL \PP¦UW¦P¦¦Q
WRLVHQ DMDWXVWD

HLYDVWDXNVHW OXNLWVHYDW
DLYRPPH XXGHOWD

MRRMD YDVWDXNVHW YLHY¦W DVLDD MD
\PP¦UU\VW¦PPH HWHHQS¦LQ

Heikki Peltola, Rohtoja raatajille
– tuhat tapaa kohota, 2016

Kollektiivinen, yhteinen älykkyys tarkoittaa ryhmän kykyä ratkaista
monimutkaisia asioita ja tilanteita ja löytää mahdollisuuksia ja ide
oita, joita kukaan ei yksin kykenisi havaitsemaan.
Yhteistä älykkyyttä rakennetaan dialogisessa vuorovaikutuksessa
jooja –periaatteella, ennakkoluulottomana yhdessä ääneen ajatte
luna. Siinä kaikki tuovat oman ajatuksensa ja osaamisensa tasavertai
sesti keskusteluun mukaan, mitään ei tyrmätä valmiiksi. Silloin
yhteinen kuva asiasta rakentuu moniulotteiseksi.

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu verkostomaisessa toimintatavassa.
Käytetty kieli on tärkeää, se muokkaa kuvaa todellisuudesta.

Dialoginen vuorovaikutus on arvostavaa, mutta samalla tosiasioita kunnioitta
vaa. Se on kykyä vaientaa oma sisäinen äänensä ja ennakkokäsityksensä ja ottaa
toisen sanat vastaan arvostelematta. Kuuntelu on aktiivinen pyrkimys ymmärtää
ja päästä samalle kartalle toisen kanssa, vaikkei olisi samaa mieltä.
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Ihmisen ja yhteisön käsitys tärkeästä, minäkuva ja toimintatavat syntyvät vuo
rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksen laatu on tärkeää. Ih
miset ja ryhmät ryhtyvät puolustautumaan, jos he kokevat minäkuvaansa
uhatuksi tai jos vuorovaikutus on jännitteistä, uhkaavaa, mitätöivää tai muuten
eitasapuolista. Puolustautuessa tosiasiat saatetaan kieltää tai nähdä vääristy
neinä, hyökätä, luoda olemattomia uhkia, jumittua tai siiloutua vahvasti.

Vanhat sanat usein hidastavat muutosta, sillä ne sisältävät merkityksinä ja
muistoina sellaista todellisuutta, jota ei enää ole, ja estävät näkemästä ny
kyisyyttä ja tulevaa. Uudet ilmiöt tarvitsevat uusia sanoja.
Kieli on yhtä aikaa yksilöllinen ja yhteisöllinen, sana voi olla yhteinen mutta
merkitys eri ihmisille aivan eri. Vuorovaikutus on ainoa keino ylläpitää ja uu
distaa kieltä yhteisesti niin että merkitykset pysyvät yhteisinä.
Työstä ja toimintaympäristöstä on tärkeää puhua paljon työyhteisöissä,
verkostoissa, yrityksissä ja toimialalla. Yhteiset merkitykset auttavat keskus
telua kasvamaan rakentavaksi dialogiksi.

DIALOGI JA HALU YMMÄRTÄÄ AUTTAVAT MEITÄ ETEENPÄIN
*

Pohtikaa yhdessä:
Ryhmän potentiaali saadaan käyttöön, kun kaikki osallistu
vat suurin piirtein yhtä paljon ja tunneäly on myös käytössä.

*

• Puhummeko kaikki yhteistyötilanteissa tai
kokouksissa suunnilleen yhtä paljon?

Havainnoi omaa vuorovaikutustasi:
Äänitä omia puheenvuorojasi ja keskustelujasi. Muista kysyä keskustelukumppaneilta lupa äänittä
miseen ja kerro miksi teet äänitteen.
Kuuntele nauha ja analysoi:
• Millainen oli positiivisen ja negatiivisen puheeni suhde? Millaisia sanoja käytin usein?

• Annammeko kaikkien puhua loppuun vai
keskeytämmekö?
• Otammeko kaikkien ajatukset huomioon
tasavertaisesti?

• Millainen oli sävyni? Innostunut, nariseva, käskevä, kunnioittava, kannustava, pettynyt, ...

• Osaammeko huomioida toistemme tunnetilat
ajatusten lisäksi?
• Miten kuuntelin? Miten huomioin kuullun? Miten reagoin siihen?

*

Mieti tapaasi olla vuorovaikutuksessa:
Toimimme usein automaattiohjauksella vuorovaikutusti
lanteissa ja toistamme samaa kaavaa. Silloin saamme aina
saman reaktion takaisin ja tekemisestä tai puheesta syntyy
aina samoja lopputuloksia.
Pohdi omassa puheessasi tai toiminnassasi toistuvia kaavoja:
• Mitä kaavaa toistan usein? Onko se hyvä ja toimiva
tapa?
• Minkä toiminnan tai reaktion haluan muuttaa
ympäristössäni?
• Mitä silloin pitää muuttaa kaavassani?
• Kun puhun omalla tavallisella tavallani, miten se
palvelee meidän yhteistä hyvää?

*

Testaa: Käytkö hajottavaa kilpakeskustelua vai rakentavaa dialogia?
Kumpaa keskustelua käyn useimmissa tilanteissa? Entä ryhmämme? Merkitse tilanne vaa'alle.
Hajottava kilpakeskustelu
Myyn omia mielipiteitäni
Osoitan muiden ajatuksia vääriksi
Haluan esittää parhaat ideat
Näen arvoa vain totutussa
Näen virheet osaamattomuutena
Käytän ”ei, vaan...” vastauksia

Rakentava dialogi
Opin toisten mielipiteistä
Autan laajentamaan ajatuksia
Etsimme yhdessä parhaita ideoita
Näen arvoa tuntemattomassakin
Näen virheet ratkaisujen alkuna
Käytän ”kyllä, ja...” vastauksia

Arvioi. Haluatko muuttaa jotakin?

V

Puhun vähemmän, keskityn kuuntelemaan ja ymmärtämään – toisella voi olla asiaa, jota en vauhdiltani edes huomaisi
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POINTTEJA JA NÄKÖKULMIA | INNOSTA
Verkostomaisessa työssä itsetuntemus ja itsensäjohtaminen sekä erilaisuus ja erilaisuuden arvostaminen on välttämätöntä. Onnistuminen lähtee erilaisuuden ja kaikkien vahvuuksien kutomisesta yhteen, rakentavalla tavalla, luottavassa ilmapiirissä.
Muutoksessa pärjäävät
• ne organisaatiot, joissa nähdään erilaisuuden arvo ja luodaan sille tilaa ja mahdollisuuksia,
• ne yksilöt, jotka voivat motivoitua sisäisesti työstä ja toimia positiivisella otteella yhteiseen suuntaan.

*

Lisää näkökulmia innostamiseen:
Frank Martela ja Karoliina Jarenko |
Draivi. Voiko sisäistä motivaatiota joh
taa? | 2015
Lotta UusitaloMalmivaara toim. | Positii
visen psykologian voima | 2015

Tunnista toisiinsa liittyvät ilmiöt
• Huomion suuntaaminen ja puhumisen tavat ovat olennaisia vahvuuksien hyödyntämisessä.
• Puheemme voi suuntautua ongelmiin tai ratkaisuihin, se voi kaventaa tai innostaa.
• Innostumisen ja sisäisen motivoitumisen kautta löydämme uusia ratkaisuja ja tapoja toimia tuottavasti ja kestävästi.

Muutama ajatus matkalle
• Pysähdyn, olen läsnä. Kuuntelen ilman ennakkooletuksia. Kasvatamme tietoisuuttamme ja näemme laajemmin.
• Puhun, kuuntelen ja keskustelen. Ja puhun, kuuntelen ja keskustelen. Ymmärrämme yhteisen suunnan.
• Mitä paremmin kaikki ovat selvillä kaikesta, sitä paremmin kaikki osaavat toimia. Jaan tietoa, osaamista ja oppimisen
tilaisuuksia positiivisella otteella, rakentavasti ja jatkuvasti.
• Yhteinen osaamisemme ja ymmärryksemme kasvaa dialogilla. Puhun ja kuuntelen rakentavasti, eteenpäin vievästi ja
kaikkien ajatukset mukaan ottaen.

Pauli AaltoSetälä ja Mikael Saarinen | In
nostus – myötämanipuloinnin aakkoset |
2014
Susan Fowler | Why Motivating People
Doesn´t Work ... and What Does: The
New Science on Leading, Energizing, and
Engaging | 2014
Kati Järvinen | Työn mielekkyyden johta
minen – käytännön opas | 2014
Hellevi Kojo ja Eerika Hedman | Vuoro
vaikutussuhteiden johtaminen. Systee
misen ajattelun työkaluja | 2014
Douglas Stone, Bruce Patton ja Sheila
Heen | Diﬃcult conversations: How to
Discuss What Matters Most | 2010

Lisälomakkeita tehtäviin ja linkki
vinkkejä uusiin näkökulmiin:
www.metsahyvinvointi.ﬁ/tuotteet
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V

Innostus ja uskallus ovat onnistumisen ja uudistumisen energiaa – rohkaisen kokeiluihin ja luon tilaa kohtaamisille

SOVELLA

● SOVELLA oman ajattelusi vahvistamiseen ja yhdessä etenemiseen

Hyödynnän ja jaan 42
Yhteisen etenemisen kehä: Me 44
Ajatuksia kirjan soveltamiseen 46
Lopuksi ja aluksi 48
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HYÖDYNNÄN JA JAAN
*

Oivallusten jakaminen on arvokasta.
Mitä oivaltamaani haluan kertoa eteenpäin?
Kenelle ja milloin?

*

42

Tärkeimmät oivallukseni...

Aloitan, toteutan ja JATKAN...

*
*

*

Unelmani on...

Ensimmäisenä lähden toteuttamaan...

Muistilistalle laitan...
•

•

•

•

V

Uskallan muuttaa itseäni – se mitä olen ollut, on ollut hyvä – nyt kehityn eteenpäin ottamaan maailman uudet haasteet vastaan
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YHTEISEN ETENEMISEN KEHÄ: ME
Mitä kirjoitamme tähän opastukseksi itsellemme?

Jotta ryhmä onnistuisi tavoitteissaan, vetäjän roolissa on tärkeää
ottaa 4K:n asenne:

$QQDPPH \KWHLVHQ LQQRVWXPLVHQ RKMDWD
3RLPLPPH MRWDLQ NLUMDVWD
0LKLQ KDOXDPPH WDUWWXD
VHXUDDYDNVL"

•
•
•
•

Kuuntelu
Kunnioitus
Kannustus
Kysyminen

Mikä on merkityksellistä tänään?
3RKGLPPH \NVLQ MD \KGHVV¦
5\KG\PPH NRNHLOHPDDQ

0LW¦ RSLQ WDL RSLPPH"

Mihin haluamme pyrkiä yhdessä?
• Teemme tätä ryhmänä.
• Annan ryhmämme innostuksen ohjata.
• Yksi asia rauhallisesti tehtynä kerrallaan...
• Kirjaan ajatuksiamme...

/XRWDPPH WHNHPLVHHQ

-RWDLQ WDSDKWXX WDL PXXWWXX

Voimme aloittaa jostain tosi pienestä, vaikka kahvipöydässä keskustelusta
tai yhdestä harjoituksesta.
Etenemme vähitellen kohti merkittävää tavoitetta, huomaamatta...
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Pienet askeleet kantavat meitä yhteisessä oppimisessa. Innostus vie
meitä pitemmälle kuin uskommekaan.

YHTEISEN POHDINNAN TUOTOKSIA
Täytä ja käytä yhteisen työskentelyn muistikirjana:
Opimme tai oivalsimme...

Toimenpiteet, mitä teemme...

Palaamme tähän...

Ajatuksia jatkotyöstettäväksi...

V

Aloitamme ja kokeilemme, teemme ja sovellamme, opimme ja oivallamme, uudistumme ja vahvistumme, aloitamme ja kokeilemme...
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AJATUKSIA KIRJAN SOVELTAMISEEN
Uuden ajan metsäjohtaminen toimii verkostomaisessa ja ennakoimattomassa
maailmassa, tärkeänä tehtävänään auttaa ihmisiä onnistumaan työssään. Siinä
onnistumiseen auttaa yksinkertainen polku:

Pienet askeleet, sitkeys ja armollisuus kantavat uudistumisessa.
Hyvinkin pieni merkityksellinen askel sopivaan suuntaan
voi aiheuttaa merkittäviä ja laajoja positiivisia vaikutuksia.

$/2,7$

Marja, Tuija, Jouni ja Olli
629(//$
7811,67$
Hyödyt kirjasta eniten, kun

,11267$
9$+9,67$

Rakensimme kirjan tukemaan tätä polkua. Voit tulla polulle mistä tahansa koh
dasta ja tarttua sinua kiinnostavaan aiheeseen. Pienikin tarttuminen johonkin
avaa aina uuden mahdollisuuden kulkea eteenpäin.
Aloita käyttämällä kirjaa esimerkiksi näihin tai johonkin muuhun sinulle tärkeään:
• Pohdi, arvioi ja uudista omaa toimintaasi, etsi kirjasta tavoitteitasi tukevia
harjoituksia
• Etsi uusia näkökulmia yhdessä lähimmän työporukkasi kanssa tutkimalla kirjaa
ja tekemällä harjoituksia
• Käytä ajatusten herättämiseen ja näkökulmien arviointiin johdossa ja johto
ryhmässä
• Käytä kehityskeskusteluissa tai verkostoissa työskentelyn ja yhteisten toimin
tatapojen pohdintaan
• Hyödynnä tehtäväkirjana ja tukena esimiesten valmennuksessa
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• Käytä ideoinnin apuna kokeilujen käynnistämisessä ja toiminnan kehittä
misessä...

• säädät ensimmäiseksi oman asenteesi. Ennakkoluulottomuus ja
heittäytyminen rehelliselle tutkimusmatkalle palkitsee. Käytä hyö
dyksesi pohdintatehtävät, varaa niihin rauhallista aikaa ja pysähdy
miettimään.
• otat mentoreita, työnohjaajia, coacheja, valmentajia tai työpaikan
sisäisiä kehittäjiä mukaan pohdintoihin. Se helpottaa avaamaan
näkökulmia uusista suunnista ja näkemään piileviä asioita.
• kirjan tekijöiden yhteystiedot löydät takakannesta, tarjolla on vink
kejä, koulutusta, valmennusta ja apua soveltamiseen.
Lisälomakkeita tehtäviin, kirja ladattavassa muodossa, linkkivinkkejä
ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia löytyy sivulta:
www.metsahyvinvointi.fi/tuotteet

Verkostomaisessa, moniulotteisessa maailmassa kokonaisuuksien, ilmiöi
den ja ilmiöiden välisten suhteiden hahmottaminen ja ymmärtäminen on en
siarvoista.
Hyödynnä ajattelua ja ajattelun opettelua. Hyödynnä pysähtymistä ja en
nakkoluulotonta kuuntelua, katselua, asioiden ja ilmiöiden tarkastelua.
Tulevaisuuden osaamisesi ja kyvykkyytesi on vahvasti omissa käsissäsi.

OMIA IDEOITANI SOVELTAMISEEN
*

Mitä ideoita voisin jakaa itselleni ja muille?
Mitä, kenelle ja milloin?

V

Ennakkoluulottomuus ja rohkeus vievät eteenpäin – etsiydyn sellaiseen, mihin en menisi, löydän uusia näköaloja ja vahvistun
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LOPUKSI JA ALUKSI...
0LW¦ VLQ¦ VDQRLVLW
XXGLVWXPLVHQ SROXOOH O¦KWLHVV¦VL"

Onnistunut toiminta on moni
mutkaisen yksinkertaistamista.
Elämme aina jonkin murroksen keskellä ja van
hat toimintatavat ovat aina väistymässä.
Olemme jatkuvalla matkalla.
Murros haastaa meitä uudistumaan nyt voimakkaam
min kuin vuosikymmeniin, ja tulevaisuudessa ehkä vielä
kin enemmän.

(QW¦ PLW¦ O¦KLQ W\¸NDYHULVL
VDQRLVL HY¦VW\NVHNVL"

0LW¦ VDQRLVLW RPDOOH YHUNRVWROOHVL"

Muutoksessa menestymiseen on yksinkertaisia periaatteita.
Tunnista omassa toimintaympäristössäsi ja työssäsi hiipumaisillaan olevaa van
hentunutta ajattelua ja iduillaan olevaa uutta ajattelua.
Säädä toimintasi uudenlaisen ajattelutavan mukaiseksi ja moninkertaistat on
nistumisen todennäköisyyden.
Ota ihmiset mukaan tekemään yhdessä ja auta ihmisyyttä ja ihmisten toimintaa
tukevien tapojen syntymistä, uudista rohkeasti itseäsi.

Lämpimät kiitokset
Metsämiesten Säätiölle tämän kirjan mahdollistamisesta ja kaikille teille, jotka
annoitte ajatuksenne mukaan kirjaan eväiksi yhteiselle matkalle uudistumisen
poluille.
Kaikki murrokset ovat aina alkuja uuteen, pysähtyminen ja oivaltaminen vievät
meitä eteenpäin.
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Marja, Tuija, Jouni ja Olli

Systeemisen ajattelun lähtökohtana oli kysymys siitä, miten hyvin moni
mutkaiset järjestelmät pystyvät toimimaan ja muuttumaan onnistuneesti
ilman keskitettyä ohjausta, ”kaiken liikuttajaa”.
Muurahaispesän toiminnanohjaus ei ollut kuningattarella eikä geeneillä.
Jos muurahaispesälle rakennettaisiin keskitetty toiminnanohjaus, se olisi ää
rimmäisen monimutkainen.
Vastauksen ydin systeemisessä ajattelussa on siinä, että järjestelmän toimi
jat toimivat itsenäisesti mutta vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristön
kanssa.
Tiedon jakaminen on olennaista. Muurahaisilla se tapahtuu hajumolekyy
lien avulla. Kun ihmisten toiminta on systeemisen ajattelun kohteena, keski
össä on vuorovaikutus, tiedon muodostuminen ja oppiminen.

Pienet askeleet kantavat MUUTOKSESSA...

Tuomme avuksesi myös verkoston voimaa.
Hyödynnä Metsähyvinvointiohjelman verkostot, tilaisuudet ja nettisivut.
Saat meiltä lisätietoja, vinkkejä mistä aloittaa, yhteisten pohdintojen fasilitointia, apua
valmennukseen ja sparraukseen, koulutusten järjestelyä ja muuta tarvittavaa etenemi
seen omalla ja verkostosi polulla.
Olemme tukenasi ja käytettävissäsi, ota rohkeasti yhteyttä. Marja ja Tuija toimivat
yhteyshenkilöinämme.

Myös muurahaispesän logiikassa pienet askelet vievät
toimintaa eteenpäin.
Aloittaminen, tunnistaminen, vahvistaminen, innostaminen
ja soveltaminen auttavat onnistumaan.
Onnistumista vahvistaa toisilta saatava tuki
ja verkoston voima.

V

Marja Viluksela
FM, organisaatiovalmentaja,
ennakoija, sparrauspari

Tuija Tähtinen
MMM, yritysvalmentaja,
viestinnän asiantuntija

Ajatuspari
marja@ajatuspari.ﬁ
+358 50 5294 294
www.ajatuspari.ﬁ

Valmennuksen Vire Oy
tuija.tahtinen@valmennuksenvire.ﬁ
+358 40 5233 223
www.valmennuksenvire.ﬁ

Pysähtyminen, kuuntelu ja yhdessä pohtiminen auttavat polulla eteenpäin – hyödynnä oivalluksia luovaa yhdessä ajattelua!

Voit taittaa tämän auki tehtäväsivujen rinnalle
tuomaan lisänäkökulmaa pohdintoihin

*

Ota näkökulmaksi kohde, mihin tekeminen kohdistuu ja pohdi tehtäväsivun
kysymyksiä:
• Ketä tekeminen todellisuudessa palvelee pohtimallani tavalla?
• Mitä hyötyä seuraisi asiakkaalle ja palveluliiketoiminnan onnistumiselle?
• Huomioi koko verkostosi: MINÄ  ME  VERKOSTO  ASIAKAS  VIELÄ JOKU?
Mitä he hyötyisivät?

*

Ota näkökulmaksi toimintaa ohjaavien ajattelumallien erot ja tutki tehtävä
sivun kysymyksiä niiden valossa:

A s i at
Ih m i s et
Yksilötyö
Verkostotyö
Er i l l i sy ys
Ke s k i n ä i s r i i p p u v u u s
Asiaäly
Tu n n e ä l y
Ko nt ro l l i
Ma h d o l l i s t a m i n e n
Ylhäältäjohtaminen
Itsensäjohtaminen
Sisäinen kilpailu
Tavoitteellinen yhteistyö
Suunnittelu
Oppiminen
Selviytyminen
Merkityksellisyys
Te h o k k u u s
Innostus
Ongelmapuhe
Ratkaisupuhe
Yksilön älykkyys
Yhteinen älykkyys

*

Ota näkökulmaksi oma motivaatiosi: Mikä minua innostaa?

Hyvää
johtajuutta
ja
yhdessä
onnistumisia
edistää
Kunnioitus
Kysyminen
Kuuntelu
Kiinnostus
Armollisuus
Luottamus
Läsnäolo
Positiivinen ihmiskäsitys
Hyvä itsetuntemus

Minä ja me
Uuden ajan metsäjohtamisen työkirja
Onnistunut toiminta on monimutkaisen yksinkertaistamista.
Elämme aina jonkin murroksen keskellä ja vanhat toimintatavat ovat aina väistymässä. Olemme
jatkuvalla matkalla. Murros haastaa meitä uudistumaan nyt voimakkaammin kuin vuosikymmeniin,
ja tulevaisuudessa ehkä vieläkin enemmän.
Murros ja muutos vaativat meitä etsimään viitteitä uudesta ajasta ja uusista mahdollisuuksista
– ja samalla kiinnittämään huomiota eri asioihin kuin ennen. Tämä työkirja tarjoaa apua
pysähtyä huomioimaan ja edistämään johtamiseen ja verkostoissa toimimiseen liittyviä asioita
ja ilmiöitä tietoisesti, motivoituneen, ketterän ja oppivan ihmisten toiminnan näkökulmasta.
Uudet näköalat, ihmisiin ja ihmisyyteen huomion kiinnittäminen johtamisessa auttaa Sinua
pääsemään helpommalla. Onnistunut ja uudistumiskykyinen arjen toiminta hyödyttää kaikkia:
Minua, meitä, verkostoani, asiakkaitamme.
Työkirja kertoo tiivistetysti ihmisten johtamisessa merkityksellisistä näkökulmista. Tiedon
rinnalla jokaisella aukeamalla on pohdittavaa, tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla voit sparrata
itseäsi, ryhmääsi, työyhteisöäsi, johtoryhmääsi, verkostoasi tai muita omalle työllesi ja johtamisel
lesi tärkeitä kohteita:
● ALOITA onnistuneesti pienin askelin
● TUNNISTA murros, joka vaatii kaikilta uudenlaista ajattelutapaa ja otetta
● VAHVISTA pysymään mukana työn tekemisen ja johtamisen muutoksessa
● INNOSTA navigoimaan muutoksessa innostumisen, sisäisen motivaation ja ratkaisuihin suuntaamisen avulla
● SOVELLA oman ajattelusi vahvistamiseen ja yhdessä etenemiseen

Lämmin kiitos Metsämiesten Säätiölle tämän kirjan mahdollistamisesta.

ISBN 9789529378722 (painettu)
ISBN 9789529378739 (PDF)
www.metsahyvinvointi.fi/tuotteet

