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Johdanto
Miksi tämä julkaisu

Esihenkilön työ on palkitsevaa mutta myös raskasta. Esihenkilö saa osakseen
paineita sekä alaisiltaan että usein myös omalta esihenkilöltään ja muulta
johdolta. Esihenkilön kuuluu johtaa työtä ja olla myös työnantajan edustaja ja
toisaalta olennainen osa esihenkilön työtä on olla läsnä työntekijöitä varten.
Esihenkilön toiminnalla on todettu olevan jopa 60% merkitys työyhteisön
työilmapiiriin. Jos esihenkilö keskittyy vain asia johtamiseen ja työnantajan
edustajana toimimiseen, niin esihenkilön tärkein tehtävä jää pois; ihmisten
johtaminen. Lukuisissa tutkimuksissa on tutkittu millainen johtaja on paras ja
tässä yhteydessä puhutaan myös parhaan tuloksen johtamisesta myös
rahallisen mittapuun mukaan.
Nykyisin puhutaan palvelevasta johtajuudesta, positiivisesta johtamisesta,
rohkeasta johtamisesta. Miten esihenkilö pystyy toimimaan tässä erilaisten
vaatimusten risteyksessä?
Tähän julkaisuun on kerätty monenlaisia näkökulmia ja vinkkejä miten toimia
esihenkilönä vuonna 2022. Kollegani Leea Kantelus on kouluttanut
esihenkilöitä ja johtoa nöyrästi jämäkkä teemalla jo vuosien ajan ja otimme
tämän teeman oppaan nimeksi, koska se kuvaa hyvin tätä esihenkilötyön
moninaisuutta. Esihenkilön tulee tuntea itsensä hyvin, sekä puutteet että
vahvuudet. Tästä tulee nöyryys, esihenkilö arvostaa alaisiaan, haluaa tehdä
työtä alaistensa työn mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Nöyrä esihenkilö
haluaa tietää mitä oikeasti työntekijät ajattelevat ja mitkä ovat heidän
lähtökohtansa. Jämäkkä esihenkilö taas ymmärtää vastuunsa töiden
sujumisesta, asioiden oikein hoitamisesta. Toisinaan jämäkkä esihenkilö joutuu
ottamaan myös vaikeita asioita puheeksi ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä
alaisten kanssa. Tässä tarvitaan rohkeutta ja jämäkkyyttä, ongelmat eivät
itsestään katoa, vaan esihenkilön täytyy kantaa vastuu. Esihenkilön täytyy
esimerkillään näyttää että jokainen on arvostettu työyhteisössä. (Lähde Jari
Hakanen 2014, Työn Imu)

Meillä riitelevät asiat, eivät ihmiset

Oppaan jokainen teema on tehty omaksi osiokseen ja ne toimivat myös omana
kokonaisuutenaan huoneentauluna.

Opas on tehty INTO2 ESR-rahoitteisessa työelämän kehittämishankkeessa,
jonka toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on edistää hyvää työelämää
yhdessä työyhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajina ovat olleet Hyria
koulutus, Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä
Tavastia. Hankkeen toiminta-aika 1/ 2020- 6/2022.

Tämän oppaan on kirjoittanut Anni Hult
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä.
Yhteystiedot: www.lhkk.fi anni.hult@lhkk.fi, 040 3474 089.

Nöyrästi jämäkkä esihenkilö

Myönteiset käytänteet
haastavissa tilanteissa
Meillä riitelevät asiat, eivät ihmiset
Nopea reagointi ongelmiin ja
pulmallisten tilanteiden käsittely
yhdessä ovat olennaisia
myönteisen lopputuloksen
kannalta.

Epäkohdat eivät korjaannut
itsekseen ja ajan myötä asiaristiriita
peittyy henkilökohtaisten tulkintojen
alle.

Nöyrä

Jämäkkä

Myönteiset käytänteet keskiöön.
Ongelmiin puuttuminen on myös
välittämistä, esihenkilö pitää
huolta työntekijöistä,
työyhteisöstä ja työn tuloksista.
Myönteisten käytänteiden
kehittäminen kuuluu arkeen ja
on pitkäjänteistä työtä.

Esihenkilön työhön kuuluvat
vastuut ja velvollisuudet.
Esihenkilön tulee avata silmät
ongelmille ja etsiä niihin
ratkaisua yhdessä henkilöstön
kanssa. Esihenkilö tulee kantaa
myös vastuu ratkaisusta.

Vinkkejä
Vaikean asian puheeksi ottoa kannattaa harjoitella esimerkiksi peilin
edessä.
Onko työyhteisössänne sovittu miten yhteisistä toimintatavoista
yhdessä?
Ongelmanratkaisutaitoja voi käsitellä yhdessä työyhteisön kanssa.
Mieti onko teillä aito ja realistinen mahdollisuus kehittää työyhteisön
myönteisiä käytänteitä? Onko siihen varattu riittävästi yhteistä aikaa?
Keskustelkaa esim. viikkopalaverin alussa miten jokainen saa
kokemuksen että omaa työtä arvostetaan. Keskustelkaa toimivasta
arjesta ja rakentakaa myönteistä ilmapiiriä yhdessä.

Kirjavinkki

Ongelmia ratkaiseva esimies Risto Havunen ja Anna
Lavikkala TALENTUM 2012.
Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä TYÖKIRJA.
Työterveyslaitos, 2016.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK

Nöyrästi jämäkkä esihenkilö

Konfliktien hallinta
Konfliktit luovat tilan uuteen, mutta ne myös kuluttavat
Konflikteja tulee kuitenkin osata
käsitellä rakentavasti. Jatkuva
riitely on kuluttavaa.

Epäkohdat eivät korjaannut
itsekseen ja ajan myötä asiaristiriita
peittyy henkilökohtaisten tulkintojen
alle.

Nöyrä
Esihenkilön tulee luoda
sellainen ilmapiiri ja arkiset
toimintatavat, jotka tukevat
ihmisten aitoja kohtaamisia ja
asioiden selvittelyä.
Kyseessä on pitkäjänteinen
ennaltaehkäisevä työ.

Jämäkkä
Esihenkilön tulee toimia
aktiivisesti, jotta työyhteisön
toimii konfliktin ratkaisemiseksi
ja menettelytapa on kunnossa.

Pohdittavaa
Miettikää yhdessä miten voisitte vahvistaa organisaation
yhteistyötaitoja? Onko organisaatiossanne tilaa aidolle kohtaamiselle?
Miten ennaltaehkäisette konflikteja?
Kartoita millaiset konfliktinhallintamekanismit teillä on käytössä.
Tarkastele onko organisaatiossanne kroonistuneita konflikteja ja toimi

Kirjavinkki

Johda energiaa. Kohti uusiutuvaa organisaatiota.
Eveliina Savolainen. Basam Books 2020.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Oikeudenmukaisuus
Epäoikeudenmukaisuuden tunteen estäminen
Johtajan tulisi johtaa sekä
yksilöitä että ryhmiä heidän
tilanteidensa ja tilanteidensa
luonteen mukaisesti.

Kaikille tulee taata yhtäläiset
oikeudet henkilökohtaisten
tarpeiden täyttymiseen.

Jämäkkä

Nöyrä
Organisaatio ja johtaminen
sopeutuvat yksilöihin ja ryhmiin.
Oikeudenmukainen toiminta vaatii
aina kokonaisvaltaista
tilannekohtaista harkintaa, selkeitä
toimintaa ohjaavia arvoja ja vahvaa
moraalia ja eettisyyttä. Tämä vaatii
myös empatiakykyä, jotta voi
ymmärtää asioiden merkityksen
toisen tai yhteisön näkökulmasta.

Muista kuitenkin laki. Samassa
asemassa olevia on
samanlaisessa tilanteessa
kohdeltava samalla tavalla.

Vinkkejä
Luovu oikeassa olemisen pakosta.
Kuuntele.
Tarkastele mikä on oikeudenmukainen ratkaisu ja kenen kannalta? Ja
mieti miksi? Mitä oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökulmia tähän
sisältyy?

Kirjavinkki

Johda energiaa. Kohti uusiutuvaa organisaatiota.
Eveliina Savolainen. Basam Books 2020.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Sosiaalinen pääoma
Yhteisöllisyyden vahvistaminen
Sosiaalinen pääoma rakentuu yhteisistä
tavoitteista, normeista, luottamuksesta ja
yhteisöllisyydestä. Ihmisellä on tarve tuntea
itsensä hyödylliseksi, tarpeelliseksi ja tulla
kohdelluksi yksilöllisesti. Tämän
mahdollistaminen on johtajan perustehtävä.

Kaiken A ja O on avoin tiedonkulku ja
kuunteleminen. Ihmiset tarvitsevat
myös autonomiaa ja ihmiset haluavat
vaikuttaa työn tavoitteisiin ja
tekemisen tapoihin.

Nöyrä

Jämäkkä

Johtaja kuuntelee ja uskoo
työntekijöihin. Jokainen pystyy
luovaan ja vastuulliseen työhön.
Johtajan tehtävä on luoda ympäristö,
jossa kaikki voivat käyttää
osaamistaan ja kykyjään
täysimääräisesti. Johtajuus on
avointa, rohkaisevaa ja läpinäkyvää.

Johtajan tehtävä on luoda
kunnolliset työolot ja resurssit
jotta työt sujuvat. Johtaja
huolehtii että yhteinen tavoite on
kaikkien tiedossa.

Vinkkejä
Työyhteisön sosiaalista pääomaa voi kartoittaa Sosiaalisen pääoman
mittarilla joka löytyy Mankan 2018 kirjasta.
Tähtihetki palaveri; Aloita palaveri siten että jokainen kertoo viikon
onnistumisen. (Lähde TTK koulutusmateriaali)
Muista kehityskeskustelut.
Huolehdi työyhteisön yhteisestä tekemisestä.

Kirjavinkki

Työhyvinvointi Marja-Liisa Manka ja Marjut Manka.
Alma Talent. 2018.
Työhyvinvointikorttikoulutus TTK 2021.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Dialogi ja keskusteleva johtaja
Kuunteleminen kultaa, puhuminen hopeaa
Taito kuunnella on yksi
esihenkilön tärkeimmistä
taidoista oikeanlaisten kysymisen
lisäksi. Kuuntelemisen avulla
esihenkilö saa tietää työyhteisön
todellisen tilan.

Kuuntelemalla voi osoittaa että
arvostaa toista ja välittää. Aidossa
kuuntelussa halutaan ymmärtää mitä
toinen tarkoittaa ja ei vain odoteta että
saa sanoa oman ajatuksensa asiasta.
Dialogissa luodaan yhteistä näkemystä.

Jämäkkä

Nöyrä
Kuuntelun taito on itsetuntemusta.
Kuunteleva esihenkilö tunnistaa
omat tunteet, arvot ja asenteet jotka
vaikuttavat viestin tulkintaan.
Kuunteleva esihenkilö on herkkä ja
kuunteleva, joka malttaa keskittyä
siihen mitä ympärillä tapahtuu ja
mitä hänelle kerrotaan.

Jämäkkä johtaja arvostaa
kuuntelua, avoimia kysymyksiä ja
luo näille tilaa.
Jämäkkä esihenkilö myös tarttuu
toimeen kun tarvetta ilmenee.
Jämäkkä johtaja huolehtii että
kaikilla on tilaa työyhteisössä ja
kaikilla on turvallinen ja
arvostettu olo.

Vinkkejä
- Keskustelkaa työyhteisössä mitä tarkoittaa esimerkiksi sana vapaus tai rakkaus.
Kirjoittakaa vaikkapa jokainen paperille mitä sana tarkoittaa ja jakakaa paperit.
Jokaisella on oma näkemyksensä mitä sana tarkoittaa ja keskustelemalla näistä
työyhteisö pystyy ymmärtämään miten eri tavalla ajattelemme asioita.
(Lähde Rita Ahvenniemi)
- Treenatkaa kuuntelua, tehkää palaverin alussa pariharjoitus, jossa minuutin ajan
toinen kertoo vaikkapa viikonlopustaan ja toinen vain kuuntelee ja lopussa kertoo mitä
kuuli. Väliin ei saa kommentoida. Ja vaihtakaa roolit.
Tässä saa kokemuksen millaista on vain keskittyä toisen kuuntelemiseen ja millaista
on tulla kuulluksi. (Lähde Helena Aarnio)

Materiaalivinkkejä

Keskusteleva johtaminen. Pauli Juuti ja Esa Rovio 2010.
Dialogiset menetelmät Helena Aarnio DIALE (hamk.fi) 2012.
100 kirjettä. Rita Ahvenniemi 2019.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Muutos ja epävarmuus
Turvasäiliö
Vaikean muutoksen ja epävarmuuden
aikana johtajan on tarpeen sanoittaa
tilannetta. Johtaja mainitsee
sanomattomia tunteita nimeltä ja luo
turvasäiliön kysymällä ihmisiltä mitä he
tarvitsevat jotta voivat tuntea olonsa
avoimeksi ja turvalliseksi.
.

Se, että työntekijöistä tuntuu
turvalliselta ja olla haavoittuvaisia
on yksi tärkeä tekijä jolla
menestyksekkäät työyhteisöt
eroavat toisista. Tätä kutsutaan
psykologiseksi turvallisuudeksi.

Nöyrä
Johtaja uskaltaa käyttää aikaa
psykologisen turvallisuuden
luomiseen ja käsittelee esiin
nousevia asioita perinpohjaisesti.
Johtaja kertoo, että aikoo luoda
turvallisuutta ja pyytää työntekijöiltä
apua sen luomisessa. Tärkeää antaa
aikaa puheelle.

Jämäkkä
Johtaja ei kerro liikaa
henkilökohtaisista asioista tai
kerro epäolennaisia tietoja
saavuttaakseen suosiota
työntekijöiden keskuudessa.
Johtaja kertoo aikomuksensa.
Johtaja asettaa rajat. Mikä on
okei, mikä ei ole ja miksi näin on.

Vinkkejä
- Epävarmuuden hetkellä luo tila, jossa ihmisillä on tilaisuus kysyä ja
varmistaa huhumyllyssä pyörineiden asioiden todenperäisyys.
- Kysy ihmisiltä suoraan: "Miltä minulta tuleva tuki näyttää?"

Kirjavinkki

Rohkaiseva johtaja. Brené Brown 2019 Viisas elämä.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Työn voimavarat ja
työn tuunaus
Työn kuormittavat ja energisoivat tekijät
Työn vaatimusten ja voimavarojen
teorian avulla voidaan tunnistaa työn
kuormittavat tekijät ja energisoivat
voimavarat ja huomata niiden
vaikutukset työhyvinvoinnille ja mm.
hyvälle työsuoritukselle ja terveydelle.

Työn tuunaamisen kautta eli
yksilöllisesti työtä muokkaamalla
työntekijä pystyy itse säätelemään
työnsä voimavaroja ja vaatimusten
tasapainoa ja näin tehdä työstä
itselle parempaa.

Nöyrä
Johtaja antaa työntekijöille
mahdollisuuden tehdä muutoksia
omassa työssään.
Johtaja ymmärtää, että työntekijä on
työnsä paras asiantuntija.
Johtaja myös kannustaa työntekijöitä
työn tuunaamiseen. Johtaja luo
yhteistyön mahdollisuuksia
työntekijöiden välillä.

Jämäkkä
Johtaja tarkkailee työympäristöä
havainnoi ovatko työn
haastevaatimukset
tasapainossa.
Jämäkkä johtaja ottaa myös
havaintonsa puheeksi.
Johtaja varmistaa että
tuunaaminen on mahdollista
kaikille halukkaille työntekijöille.

Vinkkejä
- Mieti onko teidän työpaikallanne työntekijöillä mahdollisuutta omaaloitteisesti vaikuttaa työnvoimavaroihin?
- Pystyykö teidän työpaikalla tuunaamaan työtä? Mitä se tarkoittaa?
- Onko työpaikallanne mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa toisten
kanssa sekä miettiä työn ja työtehtävien tilannetta?
- Ota työn tuunaaminen puheeksi esim. kehityskeskustelussa.

Kirjavinkki

Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PSKustannus 2017
Työn tuunaaminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)
.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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Tunteet työpaikalla
Myönteiset tunteet työssä tuovat luovuutta ja
laajentavat näköaloja
Tunteet ovat mukana kaikessa
ihmisen toiminnassa, myös työssä.
Tunteilla on tapana tarttua ja
vahvistua.

Heikon tunnejohtamisen on tutkittu puolittavan
henkilöstötuottavuuden ja erinomainen
tunnejohtaminen voi nostaa sitä jopa
kolmanneksella. Pelolla johtamisen aika on ohi,
ihmisten tukeminen on tämän päivän johtamista.

Nöyrä
Johtaja luo työpaikan
tunneilmastoa. Myönteisessä
ilmapiirissä työntekijöitä
arvostetaan ja kohdellaan
oikeudenmukaisesti.
Hankalien asioiden puheeksi
ottamiseen kannustetaan ja johtajan
tulee varata aikaa niiden
käsittelyyn.

Jämäkkä
Jokainen on vastuussa omista
tunteistaan ja niiden
vaikutuksesta työilmapiiriin.
Johtaja huolehtii
oikeudenmukaisesta kohtelusta.
Emotionaalisesti haastavassa
työssä johtaja huolehtii
asianmukaisesta purusta esim.
työnohjauksen saatavuudesta.

Vinkkejä
- Johtajan omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely on tärkeää.
- Mieti mitä tunteita sinä johtajana tuot työpaikalle?
- Palaverin voi aloittaa kierroksella, jossa jokainen kertoo mikä on
mennyt hyvin.
- Mieti johtajana millaisia tunteita itse koet ja miten niitä ilmaiset.
(Wenström 2020)

Materiaalivinkkejä

Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla.
Sanna Wenström. 2020 . PS-kustannus.
Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Hannu Simström. 2009 Tampereen
yliopisto.

Materiaali on tehty INTO2 - tuottavuutta ja työhyvinvointia
hankkeessa ESR hankkeessa. Tekijä Anni Hult/ LHKK
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