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ESIPUHE
Olen blogannut kiinnostuksen aiheistani ja tutkimuksistani syksystä 2014 alkaen.
Vuoden 2020 viimeinen bloggaus oli numeroltaan 289 – ahkeruutta on siis
riittänyt…
Bloggausten aiheet ovat vaihdelleet johtamisen, johtajuuden,
henkilöstötuottavuuden, strategisen hyvinvoinnin ja eri tapahtumien tunnelmien
välillä. Joskus olen kirjoittanut systemaattisesti saman aiheen eri näkökulmista,
joskus olen tarttunut meneillään oleviin keskustelunaiheisiin. Kattavat tutkimusaineistoni sekä johtamisen
toimintatavoista, että henkilöstötutkimuksista antavat hyvän pohjan uusien FAKTOJEN analysoimiseen ja
kirjoittamiseen.
Vuoden 2020 aikana olen kirjoittanut noin 40 bloggausta satunnaisessa järjestyksessä. Tähän yhteenvetoon
olen ryhmittänyt kirjoituksia eri otsikoiden alle, jolloin niiden lukeminen on helpompaa. Yhteenveto
koostuu läpi vuoden kirjoitetuista teksteistä, joten niissä on väkisinkin toistoa – perustelut tutkimuksista,
itseohjautuvuuden johtaminen, johtamisen ketju ja monet muut asiat toistuvat usein. Olkaa kärsivällisiä...
Vilpitön tavoitteeni on ollut – ja on tälläkin yhteenvedolla – jakaa tietoa ihmisten johtamisesta,
henkilöstötuottavuudesta ja näiden yhteyksistä liiketoiminnan taloudelliseen suorituskykyyn.
Itseohjautuvuuden johtamisen bloggauksissa näkyy hyvin myös ilmiön mallintamisen kehittyminen
tutkimuksen edetessä. Muutoksiin ovat vaikuttaneet tutkimustuloksista saadut palautteet sekä suoraan
asiantuntijoilta, että somen kautta käydyt keskustelut.
Yksi mahtava lisä sivuilleni on 2020 ollut VIERASBLOGI, johon olen saanut lukuisten asiantuntijoiden
bloggauksia. Kiitän kaikki kirjoittajia vielä kerran – ja odottelen uusia kirjoituksia sekä heiltä että muiltakin
työelämän asiantuntijoilta.
Vuonna 2020 aloitin bloggaamisen myös englanniksi – se on tuottanut toistaiseksi viisi blogs in english! Ne
löytyvät tästä dokumentista myös.
Bloggaaminen jatkuu 2021, siitä voitte olla varmoja! Ammennan aiheita nykyisistä tutkimustietokannoista
ja kerään samalla uusia. Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen
seurantamittaukset tehdään pääosin keväällä 2021, joten niistä löytyy monta bloggauksen aihetta. Lisäksi
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimuksen raportti julkaistaan helmikuussa – ja siinä riittää vielä
blogattavaa!
Ja tietysti katselen työelämän kehittymistä useissa eri viiteryhmissä ja tapahtumissa. Niiden sisällöt
päätynevät lukuisten bloggausten sisällöiksi.
Antoisia lukuhetkiä -ja pysy kanavalla! Osoitehan on www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi
Helsingissä 11.1.2021
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HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN JOHTAMINEN YLEISESTI
2010-luvun johtamisperintö 2020-luvulle, 12.1.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisperinto-2020-luvulle
Vuosikymmenen vaihtuessa olemme nähneet lukuisia ”miten 2010-luku meni” tyyppisiä blogeja. Yleensä
fokus on ollut henkilökohtaisissa asioissa, mutta minun lähestymiskulmani on henkilöstötuottavuuden
JOHTAMINEN. Miten se kehittyi 2010-luvun aikana ja mitä se tarkoittaa 2020-luvun työelämän kannalta.
Taustalla faktaa – 2009 alkanut johtamisen tutkimussarja
En oikein osaa kirjoittaa proosaa, joten kirjoittelen faktaa! Tässä 2010-luvun tarkastelussa hyödynnän 2009
alkaneen strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamisen tutkimussarjan tuloksia.
Tutkimukset on tehty tiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen. Rajaan tulokset
yrityksiin, joiden henkilöstömäärä on 10-1000 henkilöä. Näitä yrityksiä kertyi kuudessa tutkimuksessa 1322,
keskimäärin siis 220 tutkimusta kohden. Yritykset olivat viideltä toimialalta: teollisuus, rakentaminen,
kuljetus ja logistiikka, kauppa, sekä liike-elämän palvelut. Raportit näistä tutkimuksista löytyvät
kotisivuiltani www.ossiaura.com/julkaisut
Yhteenvetoa 2010-luvun johtamisesta
Johtaminen on pelkistetysti päätöksiä, vastuita ja yrityksen toimintamalleja. Siis managementia
pelkistetyimmillään. Johtamisen rinnalla toteutuu johtajuutta, joka taas on johtajan henkilökohtaista
toimintaa ihmisten kanssa – kannustavaa, osallistavaa ja valmentavaa – noin muutama leadershipin osaalue mainitakseni.
2010-luvun johtamisen piirteet ja kehittyminen voidaan tiivistää näin:
-

-

-

-

-

-

johdon päätökset kehittämisen sisällöistä, toiminnan tavoitteista, esimiesten vastuista ja
suunnitelman tekemisestä ovat kehittyneet 2010-luvun aikana hyvin, mutta edelleen vain noin joka
kolmas yritys päättää tavoitteet ja tekee kirjallisen suunnitelman. Tässä on huikea
kehittymispotentiaali, koska näiden peruspäätösten tekeminen heijastuu vahvasti toiminnan
aktiivisuuteen.
vain joka seitsemäs yritys on tehnyt kaikki neljä yllä mainittua päätöstä – sisältö, tavoite,
esimiesvastuu ja suunnitelma. Tämä on vähän ja tätä voidaan kehittää paljon ilman erityisiä
taloudellisia panostuksia – ilmaista hyötyä siis saatavilla!
yritysjohdon aktiivisuus henkilöstöasioihin on kaksinkertaistunut 2010-luvun aikana! Loistava tulos,
2018 74 % yrityksistä huomioi työhyvinvoinnin osana johdon strategiatyötä, kun luku vuonna 2010
oli 37 %. Aktiivisuus johdon strategiatyössä heijastuu positiivisesti eri kehittämistoimintoihin, joten
siinä mielessä voidaan antaa pelkistetty ohje: ottakaa henkilöstötuottavuus ja sen kehittäminen
osaksi strategiatyötä.
tiimilähtöisen jatkuvan kehittämisen aktiivisuus on lisääntynyt hieman 2010-luvun aikana.
Säännöllisesti jatkuvaa kehittämisen mallia hyödynsi vuosikymmenen lopussa 24-30 % yrityksistä.
Kasvua oli, mutta kehittymismahdollisuudet ovat huimat.
kolme erillistä tutkimusta osoitti, että hyvä – eritoten erinomainen – johtaminen nostaa yrityksen
kannattavuutta. Ero erinomaisen ja keskitason yrityksen välillä oli 2-3 %-yksikköä
toimialakohtaisessa käyttökatteessa, ero erinomaisen ja huonon johtamisen välillä kasvoi 5-6 %yksikköön.
toimialakohtaisilla kokonaisluvuilla (liikevaihto, käyttökate, johtamisen tuomat erot
käyttökatteessa) voitiin laskea, että tavoitteellisella johtamisen kehittämisellä voidaan generoida
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9,4 mrd€ lisää käyttökatetta vuodessa. Tämä on huikea summa, kasvu nykyiseen verrattuna olisi 28
%.
Tulkintojen lyhyt oppimäärä
Koko 2010-luvun olen päässyt tutkimaan ja kehittämään henkilöstötuottavuutta – kaikkiaan 12 tutkimusta
ja reilu sata yrityskohtaista analyysia. Näiden ja tämän blogitekstin tulosten pohjalta voin tiivistää
kannattavuutta lisäävän johtamisen ydinasiat seuraavasti:
1. Ottakaa henkilöstötuottavuus syvällisesti osaksi strategiatyötä – selvittäkää motivaation, osaamisen
ja työkyvyn nykytila ja yhteys kannattavuuteen.
2. Tehkää tämän pohjalta päätökset kehitettävistä, liiketoimintaa tukevista henkilöstötuottavuuden ja
johtajuuden osa-alueista – päättäkää tavoitteet, eri toimijoiden vastuut ja muutoksia
dokumentoivat mittarit
3. Rakentakaa johtamisjärjestelmä nopeasti, mutta olkaa kärsivällisiä eri toimijoiden aidon osaamisen
kehittymisessä – se vie aikaa 2.-3 vuotta
4. Varmistakaa aito ja innostava johtaminen jokaisella johtamisen askelmalla – johtamisen johtaminen
ratkaisee toiminnan laadun. Ketju kuntoon: toimitusjohtaja – johtoryhmän jäsen – yksikön johtaja –
päällikkö – lähiesimies – henkilö.
5. Kun nämä asiat ovat kunnossa, löytyvät keinot eri osa-alueiden kehittämiseen helposti – prosesseja
on! Mutta ilman päätöksiä, aitoa vastuuta ja aktiivista johtamista prosessit ovat turhia!
Tuloksia 2010-luvulta
Seuraavissa kappaleissa käyn läpi oleellisimmat johtamisen tulokset 2010-luvulta. Aineistona on siis
strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamisen tutkimukset vuosilta 2010, 2011, 2012,
2014, 2016 ja 2018.
Johdon päätökset ovat johtamisen perusta
Johtamisen peruspäätöksiä ovat sisältö (mitä johdetaan), tavoite (mihin halutaan päästä), vastuut
(esimiesvastuu), sekä suunnitelma (tehty kirjallinen suunnitelma). Näiden kehittyminen 2010-luvulla
nähdään kuvasta 1.

Kuva 1. Henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten tehneiden yritysten %-osuudet 2010-luvulla.
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Kuva 1 osoittaa selkeää kehitystä sisältöjen päättämisessä, sekä esimiesvastuun päättämisessä aina
vuoteen 2016 saakka. Myös suunnitelmien tekemisessä on selkeä noususuunta, mutta tavoitteiden
päättäminen on sen sijaan pysytellyt 30 %:n paikkeilla koko 2010-luvun.
Kun Kuva 1 tuloksia tarkastellaan kokonaisuudessaan, on tulkinta melko tyly. Vain 30 % on päättänyt
tavoitteen ja vain kolmasosa yrityksistä on tehnyt kirjallisen suunnitelman. Tässä on huikea
kehittymismahdollisuus, varsinkin kun tiedämme että jo tavoitteen päättäminen heijastuu toimintaa
aktivoivana. Tavoitteen päättäneistä yrityksistä 66 % on päättänyt esimiehille vastuun alaisten
työhyvinvoinnista, osuus tavoitteita päättämättömissä yrityksissä on 26 %. Kirjallisen suunnitelman suhteen
luvut ovat vastaavasti 61 % ja 15 %; ja mittareiden osalta 74 % ja 32 %. Jo pelkästään tavoitteen
päättäminen aktivoi johtamista.
Hyvää johtamista vain joka seitsemännessä yrityksessä!
Jos yhdistetään johtamisen peruspäätökset, saadaan yritysryhmä, jossa johdetaan hyvin! Näin voidaan
pelkistetysti sanoa. Käytännössä tarkoitan tällöin yrityksiä, joissa on päätetty sisällöt, tavoitteet,
esimiesvastuu ja tehty suunnitelma. Tämän valioryhmän kehittyminen 2010-luvulla nähdään kuvasta 2.

Kuva 2. Henkilöstötuottavuuden johtamisen parhaan yritysryhmän osuus 2010-luvulla.

Parhaan johtamisen ryhmä on kasvanut 2010-luvulla, mutta on kiusallisen pieni. Vuoden 2010 kahdeksasta
prosentista on noustu 14-15 %:iin. Mielestäni se on vähän.
Johtamisen perusasiat täytyy saada kuntoon: päätetään mitä johdetaan, mihin halutaan päästä, päätetään
vastuut ja tehdään kirjallinen suunnitelma. Tämä ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii toki aikaa, yhteistyötä
ja osaamista. ja niiden taustalle johdon päätöksiä.
Miten johdon prosessit ovat kehittyneet 2010-luvulla?
Olemme kartoittaneet tutkimuksissa useita johdon prosesseja niiden työhyvinvointipainotuksen suhteen.
Näistä tärkein on johdon strategiatyö ja siis sen työhyvinvointipainotus (Tarkka kysymys on ollut:
Työhyvinvointi yrityksen prosesseissa. Miten yrityksenne eri kirjatuissa toiminnoissa otetaan
työhyvinvoinnin näkökulma huomioon. Vastausvaihtoehdot olivat ”ai lainkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti” ja
”paljon”.).
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Kuva 3 nähdään johdon strategiatyön ja esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotuksen kehittyminen
2010-luvulla.

Kuva 3. Johdon strategiatyön ja esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotus 2010-luvulla.

Kuva 3 tulokset ovat positiivisia, työhyvinvoinnin vähintään kohtalaisesti strategiatyössä huomioon
ottaneiden yritysten osuus on kaksinkertaistunut 2010-luvun aikana! Tulos on huikea! Kehittymisen varaa
toki vielä on; ”paljon” vastanneiden yritysten osuus oli vuonna 2018 14 % ja siinä on todella kasvun varaa.
Esimieskoulutusten sisältöpainotus on kehittynyt myös positiivisesti 2010-luvun aikana. Vuonna 2018 80 %
yrityksistä sisällytti työhyvinvointia esimieskoulutuksiin kohtalaisesti tai paljon.
Henkilöstöprosesseissa työhyvinvointipainotus kasvanut hieman 2010-luvulla
Työhyvinvoinnin huomioon ottamista on kartoitettu lukuisissa henkilöstön kehittämisprosesseissa. Tähän
koosteeseen valitsin niistä kehityskeskustelut ja työn ja perheen yhteensovittamisen.

8
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Kuva 4. Kehityskeskustelujen sekä työn ja perheen yhteensovittamisen työhyvinvointipainotus 2010-luvulla.

Kuva 4 osoittaa valittujen henkilöstöprosessien työhyvinvointipainotuksen olevan melko hyvällä tasolla, n.
80 % yrityksistä otti työhyvinvoinnin huomioon vähintään kohtalaisesti. Kasvu 2010-luvun aikana oli
kehityskeskusteluissa melko pientä, työn ja perheen yhteensovittamisessa hieman suurempaa.
Jatkuvan kehittämisen aktiivisuus 2010-luvulla
Vuodesta 2011 alkaen olemme kartoittaneet yritysten aktiivisuutta jatkuvassa parantamisessa. Tarkasti
ottaen asiaa kysyttiin seuraavasti: "Jatkuvan parantamisen tai yhteistoiminnan toimintatapa. Onko
yrityksessänne käytössä jatkuvan parantamisen toimintatapa eri alueilla? Jatkuva parantaminen tarkoittaa
prosessia, jossa tiimit tai muut organisaation osat tekevät yhteistoiminnassa (henkilöstö ja esimiehet
yhdessä) kehittämistyötä. Jatkuvassa parantamisessa tiimi voi tehdä itseään koskevia päätöksiä ja sillä on
myös resurssit toteuttaa ne." Jotenkin epäloogisesti olen tottunut käyttämään termiä ”jatkuva
kehittäminen” ja niin käytän Kuva 5 nytkin.
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Kuva 5. Jatkuvan kehittämisen aktiivisuus 2010-luvulla.

Työn jatkuvan kehittämisen aktiivisuus on parantunut pikkuhiljaa koko 2010-luvun aikana. jatkuvan
parantamisen mallia käyttäneiden yritysten osuus on kasvanut vuoden 2011 67 %:sta vuoden 2018 76 %:iin.
Osaamisen kehittämisen suhteen kehitys oli suurinta 2012-2014, jonka jälkeen taso pysyi samana.
Johtamisen tason yhteys kannattavuuteen
Johtamisen tutkimus sai lisää todistusvoimaa vuosina 2018-2019, kun saimme aineistoon yritysten
tilinpäätöstiedot, kiitos yhteistyöstä Bisnoden https://finland.bisnode.fi/ kanssa. Alkuvuoden 2019 aikana
julkaistiin kolme raporttia johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden yhteyksistä
kannattavuuteen. Toki töitä oli tehty vuoden 2018 puolella – kiitos siitä kuuluu tutkijakollegoille Guy
Ahonen, Juha Eskelinen, Tomi Hussi, Juhani Ilmarinen ja Timo Kuosmanen, sekä tutkimusten
mahdollistajille Työsuojelurahastolle https://www.tsr.fi/etusivu ja Teknologiateollisuus ry:lle
https://tyokaari.fi/

Kuva 6. Vuoden 2019 julkaisujen kannet.

Johtaminen ja tuottavuus – Henkilöstön johtaminen menestystekijänä
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Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tehdyn tutkimuksen aineistona olivat vuosina 2009-2016 johtamisen osalta
tutkitut teollisuusyritykset. Hyödynsimme siis aikaisempaa tutkimustietoa ja yhdistimme siihen yritysten
tilinpäätöstiedot. Aineistossa oli 225 yritystä, raportti löytyy tästä LINKKI http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-608368-1

Tämän tutkimuksen tärkein tulos oli johdon päätösten yhteys kannattavuuteen – vasta erinomainen taso
toi lisäarvoa!

Kuva 7. Johdon päätösten tason yhteys käyttökatteeseen teollisuusyrityksissä vuosina 2009-2016.

Kuva 7 tulkinta on selkeä: kun päätökset tavoitteista, suunnitelmista ja mittareista on tehty kunnolla,
päästään parempaan kannattavuuteen. Päätöksiin sisältyvät on työhyvinvoinnin huomioon ottaminen
johdon strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa ja kehityskeskusteluissa. Siis varsin laajaalainen päätösten kokonaisuus.
Kannattavuutta mittasimme käyttökatteen prosentuaalisena erona alatoimialan käyttökatteen mediaaniin.
Käytännössä vertasimme yrityksen kannattavuutta suhteessa kilpaileviin yrityksiin. Todettakoon vielä, että
%-yksikkö on iso määrä rahaa, 100 M€:n liikevaihdosta se on 1 M€. Toisaalta Kuva 7 esittämä 2,8 % on noin
kolmannes teollisuuden keskimääräisestä käyttökateprosentista!
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus
Tässä ”vanhalla tutkijajengillä” – Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen – tehdyssä tutkimuksessa oli
kohderyhmänä 166 viiden toimialan yritystä. Kartoitimme henkilöstötuottavuuden johtamisen
toimintatavat hyvin perusteellisesti, lisäksi kartoitettiin esimiestoiminnan, johtajuuden taso. Näiden kahden
yhdistelmä muodosti tutkimuksen päätuloksen kannattavuuden suhteen. Lisää aineistoa ja tutkimuksen
kaksi raporttia löytyvät tämän LINKIN www.ossiaura.com/htj2018 takaa.
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Kuva 8. Johtamisen ja johtajuuden tasojen yhteydet yritysten kannattavuuteen.

Kuva 8 tulos on erinomaisen looginen: johtamisen taso määrittää kannattavuutta ja kullakin johtamisen
tasolla johtajuuden taso tuo eroa yritysten välille. Ero parhaiden ja heikoimpien yritysten välillä oli 8,1 %yksikköä. Voi yleistäen sanoa, että paras johtaminen ja johtajuus tuo 50 % lisää käyttökatetta ja huonoin
johtaminen ja johtajuus hävittävät 50 % käyttökatteesta! Tutkimusyritysten käyttökatteiden keskiarvot
olivat kokoluokissa 8-10 %:n tasolla keskimäärin.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen teollisuudessa
Henkilöstötuottavuuden johtaminen teollisuudessa – Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia hankkeen
alkuanalyysien yhteenveto oli kevään 2019 kolmas raportti. Hankkeessa pääsin analysoimaan 35
teollisuuden pk-yrityksen johtamista, johtajuutta, henkilöstötuottavuutta ja kannattavuutta hyvin
perusteellisesti. Raportti löytyy TÄSTÄ
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuuden_johtamine
n_teollisuudessa_aura_2019.pdf .
Hankkeen laaja aineisto mahdollisti syvällisen analyysin ja yhdeksi merkittävimmäksi tulokseksi muodostui
esimiesten johtajakokemuksen yhteys kannattavuuteen.

Kuva 9. Johtajafaktorin yhteys kannattavuuteen 35 teollisuusyrityksessä.
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Johtajafaktori koostui suunnitelmallisuudesta, kannustavuudesta ja oman vastuualueen talouden ja
toiminnan suunnittelusta. managementin ja leadershipin ydinasioista. ja kun nämä kaikki sujuivat hyvin, oli
yrityksen käyttökate 2,7 %-yksikköä kilpailijoita parempi – ja kun nämä kaikki sujuivat huonosti, oli yrityksen
käyttökate 3,9 %-yksikköä kilpailijoita huonompi. Jälleen voidaan yleistäen sanoa: hyvä johtaminen ja
johtajuus kasvattaa käyttökatetta puolella ja huono romahduttaa siitä puolet!
Mitä opimme tästä?
Olen ottanut tavaksi pohtia kunkin bloggauksen oppeja. Nyt vastaus on selkeä: johtamisella on todella
väliä! Ja kokonaisuudessa mennään johtamisen ketjun mukaan – vasta kokonaisuus tuo kestävää tulosta.

Kuva 10. Johtamisen ketju

Työkaari kantaa rakentaa motivaatiota, 22.1.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyokaari-motivaatio
Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia on hanke työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi.
Teknologiateollisuus ry on hankkeesta päävastuussa, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät
toimihenkilöt YTN ry ovat tärkeitä kumppaneita. Hankkeen kuvaus löytyy sivulta www.tyokaari.fi
Eilen 21.1.2020 hankkeen yrityksen kokoontuivat Tampereelle työstämään motivaation ja työkyvyn
johtamista. 25 aktiivista ihmistä yhdeksästä yrityksestä tekivät täyden työpäivän projektipäällikkö Paula
Varpomaan https://twitter.com/PVarpomaa johdolla. Paulan lisäksi töissä olivat Tarja Ihalainen
https://twitter.com/TarjaIhalainen ja Jarmo Päivä https://twitter.com/paiva_jarmo Teknologiateollisuus
ry:stä, Mika Poikolainen https://www.teollisuusliitto.fi/yhteystieto/mika-poikolainen/ Teollisuusliitosta
sekä allekirjoittanut.
Motivaation tila kartoitettiin kyselyllä keväällä
Hankkeessa on mukana kaikkiaan 35 pk-yritystä ja motivaatio johtamisen, esimiestyön ja työhyvinvoinnin
muuttujien rinnalla kartoitettiin keväällä 2019. Kyselynä käytettiin Työturvallisuuskeskuksen Yksilötutkaa,
jossa työhyvinvoinnin eri osa-alueita kartoitettiin skaalalla 0 – 10. Kaikkien vastaajien (yhteensä 2329)
keskiarvo oli 7,88, joka on kohtuullista tasoa. 20 % vastaajista antoi työmotivaatiolleen täyden 10 ja 50,2 %
arvioi motivaation 8 tai 9 tasolle. Edelleen välttävän arvo (6 tai 7) vastasi 17,6 % ja heikon arvon (0 – 5) 12,3
% vastaajista. Vaihtelua oli siis melko paljon. Yrityskohtaisten keskiarvojen vaihtelu oli huikea; heikoin
keskiarvo oli 6,44 ja paras 9,00.
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Mikä selitti työmotivaation eroja?
Seuraava askel työmotivaation analysoimisessa – siis keskiarvojen ja jakauman jälkeen – oli
regressioanalyysi, jolla selvitettiin työmotivaation vaihtelua selittäviä tekijöitä sekä henkilökohtaisten
vastausten että yritysten keskiarvojen suhteen. Yksilövastausten analyysi tuotti viiden muuttujan tuloksen,
joka selitti 58 % työmotivaation vaihtelusta.

Kuva 11. Työmotivaatiota selittävät – tai työmotivaation vaihtelua selittävät muuttujat.

Työmotivaation vaihtelua selitti eniten koettu oikeudenmukainen kohtelu, seuraavaksi vaikuttavampia
olivat henkinen työkyky, työjärjestelyt, luottamus työnantajaan sekä arvio eläkeikään työssä jatkamisesta.
Melko monipuolinen kokonaisuus, josta työjärjestelyt on selkeästi johdettava ja oikeudenmukaisuuteen ja
luottamukseen voi myös hyvällä johtamisella vaikuttaa. Henkinen työkyky ja työkyvyn arvio eläkeikään
jaksamisen kautta ovat ainakin osittain henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Yritystason analyysissa työmotivaation eroja yritysten välillä selittivät luottamus työnantajaan, henkinen
työkyky ja esimiehen koettu tuki. Tulokset olivat siis saman suuntaisia. Tarkemmin tuloksiin voi perehtyä
hankkeen raportissa sivulla 28 (linkki).
Analyysin tulos pohjautui kyselyssä käytetyn Yksilötutkan sisältöön. Yksilötutka on kattava työhyvinvoinnin
kysely, josta kuitenkin puuttuu kysymykset esimerkiksi työn tavoitteellisuudesta ja työn koetusta hyödystä
liiketoiminnalle. Tämä täytyy ottaa huomioon tulosten tulkinnassa.
Miten motivaation vaikuttavia tekijöitä voidaan johtaa?
Analysoinnin ja tulosten esittelyn jälkeen päästiin töihin! Sopivasti alussa sekoitetuissa ryhmissä pohdittiin
työmotivaation johtamista kuvien Kuva 11ja Kuva 12 avulla.
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Kuva 12. Työmotivaation johtamisen pohdintamatriisi.

Työskentelyssä vaiheistettiin yksilö- ja ryhmätyö Kuva 11 avulla. Ensin mietittiin, mitkä asiat olivat
oikeudenmukaisuuden kokemuksen takana – niin hyvässä kuin huonossa. Sama toistettiin muiden
työmotivaatioon vaikuttavien asioiden osalta ensin yksin ja sitten ryhmässä.
Näin päästiin konkreettisiin tekemisiin, joita voidaan johtaa. Voisi kaiketi sanoa, että johdetaan motivaation
edellytyksiä. Näitä pohdittiin siis alussa sekaryhmissä ja päivän lopussa yrityskohtaisissa ryhmissä. Fokus oli
tällöin Kuva 12 kohdissa 2, 3 ja 4.
Oppia muille – yrityskohtaisen pohdinnan kautta motivaation johtamiseen
Intensiivisen työpäivän aikana tehtiin töitä viisi tuntia ja saatiin aikaan paljon. Työmotivaation lisäksi
pohdittiin työkykyä ja sen johtamista. Pohdinnan tuotokset eivät ole oleellisia, oleellista on pohtia ilmiötä
jokaisessa yrityksissä. Pohdinta voisi edetä päätöksiin seuraavalla askelluksella
•
•
•
•
•
•
•

Mitkä asiat vaikuttavat ihmisten motivaatioon (voi ottaa vinkkiä Kuva 11 asioista)
Mitä minä voin tehdä näiden asioiden edistämiseksi?
Mitä lähin esimies voi tehdä näiden asioiden edistämiseksi?
Mitä HR-asiantuntija voi tehdä näiden asioiden edistämiseksi?
Mitä johtoryhmän ihmiset voivat tehdä näiden asioiden edistämiseksi?
Mitä toimitusjohtaja voi tehdä näiden asioiden edistämiseksi?
Päätökset vastaavasti johtoryhmässä:
o motivaation tavoitteet, mittarit
o prosessin omistaja – henkilö joka vastaa asioiden ja prosessien toteutumisen
o kehitettävät asiat
o eri toimijoiden roolit ja vastuut – tämä pohditaan esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja
linjataan tarvittaessa tuloskortteihin
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Kuva 13. Motivaation johtamismatriisi

Kuva 13 on motivaation johtamismatriisi, jonka rinnalle rakennetaan osaamisen ja työkyvyn
johtamismatriisit, kun kehitetään henkilöstötuottavuutta kokonaisuudessaan. Vastaavasti voidaan linjata
esimiestyön kehittämisen vastuut ja toimintatavat
Yhdessä Guy Ahosen kanssa kirjoitimme vuonna 2016 kirjan strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sen
aineistosta tehtiin tukimateriaalit verkkosivuille. Johtamismatriisin rakentamisen Powerpoint (Kirjan kuvat
osa kolme ohjeet, kalvot 17-28) löytyy verkkosivulta www.ossiaura.com/shj
Motivaation johtamisesta bloggasin reilu kuukausi sitten, linkki TÄSSÄ. Tuossa kirjoituksessa fokus oli
Työkaari kantaa hankkeen esimiehissä, heidän omassa motivaatiossaan ja motivaation johtamisen
aktiivisuudessa.

Ihmisten johtaminen kehittyy Suomessa, 12.6.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-kehitynyt
Suomalaisen johtamisen tasosta keskustellaan paljon. Sitä vertaillaan muiden maiden johtamiseen ja sitä
arvioidaan eri näkökulmista. Yksi hyvä arviointitapa on luotettava, satunnaisotannalla tehty
seurantatutkimus. Sellainen on minulla työpöydälläni ja siitä kerron nyt hyviä uutisia!
Taustaa
Olemme tehneet tutkijatiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen johtamisen
tutkimusta vuodesta 2009 alkaen. Alussa nimesimme ilmiötä strategiseksi hyvinvoinniksi, sittemmin
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kirjasimme sen henkilöstötuottavuuden johtamiseksi. Nimityksen vaihtuessa oleellista on se, että olemme
käyttäneet samoja kysymyksiä 11 vuoden ajan. Lisäksi erittäin tärkeää on se, että vastanneet yritykset on
valittu satunnaisotannan kautta mukaan.
Nyt meillä on kasassa kahdeksan tutkimusta ja 1550 yritystä viideltä toimialalta. Vuosina 2009-2016
kartoitimme yritysten lisäksi valtion virastojen ja kunnallisten työnantajien johtamiskäytänteitä. Vuosina
2018 ja 2020 tutkimme johtamisen yhteyksiä kannattavuuteen, jolloin jätimme julkisen sektorin pois ja
rajasimme yritysten koon 15-1000 työntekijään.
Käyn tässä tulosblogissa läpi muutaman tuloksen ketjun muodossa: yritysjohto – esimiehet – henkilöstö.
Värillisiä palkkikuvia siis tiedossa!
Ihmisten merkitys johdon strategiatyössä on kasvanut
Olemme kartoittaneet tutkimuksissamme eri johdon prosesseja, joista tärkein on strategiatyö. Miten
vahvasti työhyvinvointi on otettu huomioon johdon strategiatyössä? Kuva 14 kertoo tulokset koko aineiston
osalta; mainittakoon, että trendi oli samanlainen kaikissa kokoryhmissä.

Kuva 14. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus vuosina 2009-2020.

Johtamisen kehittyminen on ollut upeaa, alkuvuosien 40 %:sta on kehitytty 85 %:iin, jos kriteeriksi otetaan
”kohtalaisesti” ja ”paljon” vastanneiden osuus. Kehitys oli tasaista vuoteen 2016 saakka, jonka jälkeen
muutos on kiihtynyt – positiiviseen suuntaan! Tänä vuonna vain 18 % yrityksistä ottaa työhyvinvoinnin
huomioon strategiatyössä vähän tai ei lainkaan. Tuo luku oli pahimmillaan 60 %!
Johdon strategiatyö heijastuu esimiesten kehittämiseen
Strategiatyöstä ja sen hyödyistä keskustellaan paljon. Aineistomme osoittaa, että strategiatyön laadulla on
iso merkitys johtamisen toimintatapoihin. Tavoitteiden ja vastuiden päättäminen kasvaa ja mm. esimiesten
kehittämisen sisällöt jalostuvat. Tästä esimerkkinä 1550 yrityksen ristiintaulukointi johdon strategiatyön ja
esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotuksista.
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Kuva 15. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotukseen.

Kuva 15 tulos on selkeä: kun johto painottaa työhyvinvointia, näkyy se myös esimiesten kehittämisen
sisällöissä. Erinomaisen loogista, johto laittaa strategiaansa toimeksi kehittämällä esimiehiä. Olemme
kysymyksessä käyttäneet ”esimiesten koulutuksessa” sanoja, jotka vuonna 2009 tuntuivat ihan luontevilta.
Nyt puhuisimme toki valmentamisesta, mutta olemme halunneet vakioida kysymyspatteristoa
mahdollisimman paljon seurannan luotettavuuden varmistamiseksi.
Esimiesten kehittäminen heijastuu heidän motivaatioonsa
Seuraava steppi ihmislähtöisen strategian toteuttamista on esimiesten kyvykkyydet. Havaitsimme
tuloksista, että kehittämistyön sisältö heijastuu esimiesten motivaatioon työhyvinvoinnin edistämisessä.
Oikein looginen ja tärkeä löydös.

Kuva 16. Esimiesten kehittämisen työhyvinvointipainotus tukee esimiesten motivaatiota työhyvinvoinnin edistämisessä.

Kuva 16 tulos on kehittämisen kannalta positiivinen, kun työhyvinvointipainotus kasvaa, kasvaa myös
motivaatio. Toki hyvää motivaatiota nähdään myös ”ei lainkaan” painotuksen yrityksissä, joten kyllä
motivaatiota on myös ihan luontaisesti. Mutta kehittäminen kannattaa.
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Mitä esimies motivaatiolla tekee – no tukee ihmisiä!
Esimiesten motivaatio ihmisten tukemiseen on hyvä asia ja se näkyy myös henkilöstötuottavuuden tasossa.
Vuodesta 2016 alkaen olemme kartoittaneet henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tasoa ja
laskeneet niiden avulla henkilöstötuottavuuden tason. Esimiesten kehittämismotivaatiolla on iso merkitys.

Kuva 17. Esimiesten motivaation yhteys henkilöstötuottavuuteen.

Kuva 17 tulos on selkeä ja täysin samansuuntainen, kun olemme saaneet henkilöstökyselyihin perustuvissa
tutkimuksissamme. Esimiesten motivaatiolla – ja esimiestyön tasolla yleensäkin on iso vaikutus
henkilöstötuottavuuteen.
To conclude
Olen innoissani piirtänyt neljä pylväsdiagrammia, joista on hyvä tehdä jämäkkä yhteenveto
•
•
•
•

suomalaisen johtamisen ihmislähtöisyys on kehittynyt huikeasti viimeisten vuosien aikana
johdon strategiatyön henkilöstöpainotuksella on selkeä vaikutus esimiesten kehittämisen sisältöihin
esimiesten kehittäminen tukee heidän motivaatiotaan
esimiesten motivaatiolla on positiivinen yhteys henkilöstötuottavuuden tasoon

Tuossa siis neljän pointin kautta. Strateginen linjaus heijastuu tekemiseen, tekeminen kehittää toimijoita ja
toimijat tukevat koko henkilöstöä. Positiivinen kierre. Mutta kehitettävää riittää, tänä vuonna 28 %:ssa
yrityksistä työhyvinvointi oli ”paljon” huomioituna johdon strategiatyössä. Siis enää 72 % puuttuu!

Mitä ihmisistä tiedetään johtoryhmässä, 15.8.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/raportointi-johtoryhma
Tänään lauantaina 15.8.2020 alkoi Twitterissä taas kunnon pöhinä omassa somekuplassani. Aamun alkuun
Ville Tolvanen kysyi yrityspäättäjien numero-osaamisesta ja kohta sen jälkeen Antti Palken polkaisi käyntiin
syksyn #lauantaipöhinän ajankohtaisen artikkelin kera.
Innostuin Villen bloggauksesta ja aloin miettiä laajemmin johtoryhmien tiedonsaantia ja sen kautta
tietoisuutta eri ilmiöistä. Toisaalta Mika Heikkinen vastasi pöhinäartikkeliin korostamalla osaamista yhtenä
arvo-taseen osana. Näillä sytykkeillä kaivoin tilastosoftan esiin ja aukaisin Itseohjautuvuuden johtaminen
2020 tutkimuksen datan.
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Ajankohtainen tieto johtoryhmien raportointiaktiivisuudesta
Yksi tutkimuksemme osa-alueista on johtoryhmäraportoinnin aktiivisuus. Kysyimme miten usein eri asioita
käsitellään johtoryhmässä; osa-alueita olivat osaaminen, motivaatio, sitoutuminen, työnantajakuva,
työkyky ja sairauspoissaolot. Useudessa asteikko oli: jokaisessa kokouksessa, joka toisessa kokouksessa,
harvemmin, ei lainkaan vuoden aikana ja en osaa sanoa.
Raportointi on johtoryhmän tapa saada tietoa yrityksen asioista, joten näen raportoinnin aktiivisuuden
oleellisena osana johtoryhmän osaamisen rakentamista. Mitä useammin asiaa raportoidaan, sitä parempi
tieto nykytilasta on ja sitä parempi ymmärrys asiasta on. Näin siis oletan.
Pienet yritykset ovat aktiivisempia raportoijia kuin isot
Kuva 18 on kooste kuuden osa-alueen raportoinnin aktiivisuudesta – kriteerinä ”jokaisessa kokouksessa” tai
”joka toisessa kokouksessa”.

Kuva 18. Johtoryhmäraportoinnin aktiivisuus eri yrityskokoluokissa.

Kuva 18 osoittaa raportoinnin olevan aktiivisinta pikkufirmoissa sitoutumisen osalta, 57% alle 50 henkilön
yrityksistä käsitteli sitoutumista johtoryhmässään vähintään joka toisessa kokouksessa. Passiivisinta
raportointi oli vastaavasti isoissa yrityksissä työnantajakuvan osalta, vain 15 % isoista yrityksistä käsitteli
työnantajakuvaa johtoryhmässään vähintään joka toisessa kokouksessa. Paljonhan siitäkin puhutaan ja
yritysten rankkeerauksia tehdään, mutta johtoryhmissä asia ei säännöllisesti viihdy!
Kuva 19 visualisoi eri yrityskokoluokkien eroja ehkä paremmin.
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Kuva 19. Johtoryhmäraportoinnin aktiivisuuden erot eri yrityskokoluokissa.

Kuva 19 kunkin kokoluokan aktiivisuutta verrataan koko aineiston keskiarvoon. Näin nähdään, että
pikkufirmat ovat muita aktiivisimpia sitoutumisen, motivaation, työnantajakuvan ja työkyvyn raportoijina.
Keskisuuret yritykset ovat muita hieman aktiivisempia osaamisen raportoinnissa ja isot yritykset
sairauspoissaolojen raportoinnissa. Sairauspoissaolojen raportoinnillako isot yritykset rakentavat
menestymisensä pohjaa?
Olisiko niin, että isot yritykset voisivat ottaa oppia pienilta? Näin tulokset antavat olettaa.
Henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden raportoiminen
Osaaminen, motivaatio, sitoutuminen ja työkyky muodostavat henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden (ks
määritelmä). Analysoin mielenkiinnolla, miten näiden neljän osa-alueen säännöllinen raportointi jakaantuu
eri kokoluokissa.

Kuva 20. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden säännöllisen raportoinnin kokonaisuus eri kokoluokissa.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

22

Kun neljän osa-alueen aktiivisuus summataan, saadaan pienempiä lukuja kuin kullakin osa-alueella. Näin
pikkufirmojen 38-57 %:n lukujen yhdistelmä tuotti 28 %. Tämä on siis niiden yritysten osuus, joissa kaikkien
neljän osa-alueen raportointi tapahtuu vähintään joka toisessa johtoryhmän kokouksessa.
Ihmisten johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittämisen kannalta kuvan3 tulos on katastrofaalinen.
Isoimmassa kokoluokassa vain kuusi yritystä sadasta raportoi säännöllisesti osaamista JA motivaatiota JA
sitoutumista JA työkykyä. Luvut kokoluokittain olivat siis alle 50 henkilöä 28 %, 50-249 henkilöä 18 % ja 2501000 henkilöä 6 %. Jos pudotamme nelikosta työkyvyn pois päästään hieman korkeimpiin
aktiivisuuslukuihin: alle 50 henkilöä 34 %, 50-249 henkilöä 24 % ja 250-1000 henkilöä 13 %.
What you measure, you manages
Väliotsikon klassinen toteamus voisi olla loppupohdinnan alku. Jos et mittaa, niin et raportoi. Jos et
raportoi, et voi tietää. Meneekö se näin?
On selvää, että pikkufirmoissa ei ole massiivisia mittausjärjestelmiä, mutta asioita silti käsitellään
johtoryhmissä. Asioista ollaan kiinnostuneita, koska ne ovat tärkeitä. Olkoot tästä alle 50 henkilön yritysten
sitoutumisen johtoryhmäraportointi hyvä esimerkki. Yrityksen pieni koko mahdollistaa tämän.
Toisaalta tuloksen osoittavat, että ei niitä mittausjärjestelmiä ole isoissakaan yrityksissä. Tällöin voidaan
palata tämän blogitekstin otsikkoon: Mitä ihmisistä tiedetään johtoryhmissä? Tulosten mukaan jokainen voi
tehdä oman tulkintansa.
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Johtoryhmän mindset, 21.8.2.2.
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtoryhman-mindset
Bloggasin viikko sitten, 15.8.2020 otsikolla ”Mitä ihmisistä tiedetään johtoryhmissä? Kirjoituksen perustana
oli Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimuksen aineisto ja siinä eritoten johtoryhmissä käsiteltävät
asiat. Raportoinnistahan silloin on kyse. Kirjoitus nostattama Linkedin-keskustelu innosti minua pohtimaan
asiaa lisää. Mielessäni päädyin kysymykseen ”Mikä on johtoryhmän mindset?”
Tärkeistä asioista puhutaan?
Mikä on johdon (johtoryhmän) mindset? Näkyykö mindset johtoryhmän agendalla – näkyykö se eri sioiden
painotuksina? Tässä olivat päässäni pyörineet kysymykset. Tutkimuksen aineisto antoi vastauksia
kysymyksiini. Muodostin jokaiseen kokoluokkaan johtoryhmän asioiden tärkeysjärjestyksen sen mukaan,
miten usein asioita käsitellään.
Alle 50 henkilön yritysten johto puhuu sitoutumisesta ja motivaatiosta
Kuva 21 kertoo pienten yritysten johtoryhmien kiinnostuksen kohteet. Yli puolet yrityksistä käsittelee
sitoutumista ja motivaatiota vähintään joka toisessa johtoryhmän kokouksessa.

Kuva 21. Alle 50 henkilön yritysten johtoryhmien eri asioiden käsittelyn aktiivisuus.

Kuva 21 perusteella pienet yritykset ovat kiinnostuneita ihmisten sitoutumisesta ja motivaatiosta – vai
ovatko he kenties huolissaan? Sitä aineisto ei kerro, mutta tulkintani hyvien ihmisten kiinnipitämisestä ja
osin myös työvoimapulasta lienevät ainakin osittain oikeita.

Pienissä yrityksissä ihmiset ovat tärkeitä – heidän sitoutumisestaan
ja motivaatiosta puhutaan.
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Keskisuurten yritysten johto keskustelee osaamisesta ja motivaatiosta
Keskisuurten yritysten johtoryhmissä
käsitellään useimmin osaamista ja
motivaatiota, tosin niiden suosio ei
ole niin selvä, kuin sitoutuminen ja
motivaatio pienissä yrityksissä.

Kuva 22. 50-249 henkilön yritysten
johtoryhmien eri asioiden käsittelyn
aktiivisuus.

Vajaa puolet (44 %) keskisuurten
yritysten johtoryhmistä on
osaamisorientoituneita – niin ja 56 %
siiten ei! Voidaanko näin sanoa?
Mielestäni voidaan! Kuva 2 osoittaa
myös, että suosituin jokaisen
kokouksen aihe on sairauspoissaolot,
niitä seuraa intensiivisesti 23 %
keskisuurista yrityksistä.

Keskisuurissa yrityksissä
osaaminen on tärkeää – mutta kiinnostus sairauspoissaoloihinkin on suurta.
Isojen yritysten johtoryhmät ovat kiinnostuneita sairauspoissaoloista ja osaamisesta
Tutkimusaineistossamme rajasimme
isot yritykset henkilöstömäärän
suhteen välille 250-1000 henkilöä.
Syynä tähän oli talousluvut, jotka
isoimmissa yrityksissä koostuisivat
suurelta osin ulkomailta ja niiden
hyödyntäminen suomalaisten
johtamiskäytänteiden analysoinnissa
olisi epätarkkaa.

Kuva 23 250-1000 henkilön yritysten
johtoryhmien eri asioiden käsittelyn aktiivisuus.

Kuva 23 osoittaa, että useimmin isojen
yritysten johtoryhmissä keskustellaan
sairauspoissaoloista ja osaamisesta.
Jokaisessa kokouksessa ”saikkuja”
käsittelee joka neljäs iso yritys.
Pienten yritysten suurimmat intressit,
sitoutuminen ja motivaatio ovat isoissa varsin pienen kiinnostuksen kohteina.

Isoissa yrityksissä sairauspoissaolot kiinnostavat – ja vähän osaaminenkin

24

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

25

Ajoitus on osa mindsettiä!
Kartoitimme edellisessä tutkimuksessamme vuonna 2018 (Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018)
henkilöstöasioiden käsittelyn aikataulutusta johtoryhmien kokouksissa. Tulos on selkeä – ajoitus on osa
mindsettiä.

Kuva 24. Henkilöstöasioiden ajoitus johtoryhmän kokouksessa heijastuu raportoinnin tasoon.

Kuva 24 tulkinta on mielestäni erittäin selkeä: henkilöstöasiat ovat tärkeitä, ne käsitellään heti johtoryhmän
alussa ja raportoinnin taso on korkea! ja kuten kuva 4 osoittaa, lähes joka viides yritys tekee näin. Tai siis
joka viidennen yrityksen johdolla on henkilöstöasioiden suhteen positiivisesti kehittävä mindset!
To conclude
Tuntuu siltä, että pienissä yrityksissä on enemmän ”ihmiset ensin” ajattelutapaa. Herääkin kysymys, mihin
ihminen isoissa yrityksissä katoaa? Ja mikseivät isot yritykset ota oppia pienistä? Ja iso kysymys on tietenkin
myös se, miten johtoryhmän kiinnostuisivat henkilöstöstä enemmän?

Työhön vaikuttamisen mahdollisuus on superlääke motivaatioon,
13.11.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyohon-vaikuttaminen-motivaatio
Annoin taannoin haastattelun uusimpaan HR-Viestiin. Nyt juttu on livessä ja siinä moni on huomannut
kryptisen lauseen omaan työhön vaikuttamisen merkityksestä osaamisen ja motivaation kokemiseen. Piti
oikein itsekin lukea kahteen kertaan ja miettiä, mitä tällä lauseella tarkoitin.
Työntekijöiden laajempi vastuuttaminen voisi kuitenkin olla kova peliliike jo ihan
tuottavuuden kannalta:
”Erinomainen kokemus omaan työhön vaikuttamisesta kaksinkertaistaa erinomaisen
osaamisen ja jopa yhdeksänkertaistaa erinomaisen työmotivaation”, Aura toteaa.
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Eikun data uudestaan esiin
Otin tutkimustietokannat esiin uudemman kerran ja toistin analyysin. Pakkohan se oli, kun aika moni
minulta tuon lauseen oikeellisuutta kysyi!
Aineisto on reilun kymmenen tuhannen ihmisen aineisto henkilöstökyselystä, jossa monien kysymysten
ohella kartoitettiin työhön vaikuttamisen / kehittämisen mahdollisuutta, ammattitaidon kokemusta ja työn
innostavuutta – siis motivaatiota. Tulos työhön vaikuttamisen ja osaamisen kokemuksen välillä on Kuva 25.

Kuva 25. Työhön vaikuttamisen yhteys ammattitaidon kokemiseen.

Kuva 25 tulokset ovat siis ristiintaulukointeja kahden kysymyksen välillä. Vasemmassa kuvassa on koko
aineisto ja oikeanpuoleisessa ammattitaidon ”täysin samaa meiltä” vastausten osuudet työhön
vaikuttamisen eri vastausluokissa.
Kun työhön vaikuttamisen mahdollisuus (siis tarkemmin mahdollisuus osallistua työni kehittämiseen) on
tosi hyvä (”täysin samaa mieltä”), on siinä ryhmässä 60% erinomaisen osaamisen (”täysin samaa mieltä”)
vastauksia. ja kun työhön vaikuttamisen mahdollisuus on huono – keskitaso (”täysin eri mieltä”, ”jokseenkin
eri mieltä” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”), on erinomaisen osaamisen vastausten osuus 30 %. Siitä tuo
väittämä ”kaksikertaistaa erinomaisen osaamisen”.
Työhön vaikuttamisen yhteys motivaatioon on huikea
Tein vastaavan ristiintaulukoinnin ja piirtelyn työhön vaikuttamisen ja työn innostavuuden kesken. Tulos
tästä Kuva 26.
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Kuva 26. Työhön vaikuttamisen yhteys motivaation kokemiseen.

Kuva 26 osoittaa työhön vaikuttamisen ja motivaation huikean korrelaation. Se ryhmä, joka kokee
vaikutusmahdollisuuksiensa olevan erinomaiset, heistä 55 %:lla motivaatio on erinomainen. Jos porukka
kokee vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi, on heidän ryhmässä erinomaisen motivaation arvioita vain 4 %.
Lauseeni yhdeksänkertaisuus muodostuu siten, että huonon – keskinkertaisen työhön vaikuttamisen
ryhmissä erinomainen motivaatio on keskimäärin 6 %. Erinomaisen työhön vaikuttamisen ryhmän 55 % on
yhdeksän kertaa suurempi. Ja kuten lauseessani hieman lennokkaasti mainitsin, se yhdeksänkertaistaa
motivaation.
Mitä tämä tarkoittaa?
Kuvien (Kuva 25, Kuva 26) tulokset ovat selkeät – työhön vaikuttamisen yhteys osaamisen ja eritoten
motivaation kokemiseen on huikea. Olisiko tässä avain työelämän kehittämiseen – voisiko työn sisällön ja
tekemisen ”oma tahto” olla se ydin, johon kannattaa pyrkiä.
Jos työhön vaikuttaminen on tärkeää, mikä siihen vaikuttaa? Laaja aineistoni mahdollistaa tämän
selvittämisen, joten pyöräytin muutaman analyysin.
Yksilötasolla työhön vaikuttamisen eroja selittivät arvostus, tiedonkulku, työtyytyväisyys ja esimiehen
kannustavuus. Yritysten välisessä analyysissa työhön vaikuttamisen eroja selitti eniten koettu esimiehen
oikeudenmukaisuus, organisointikyky ja arvostuksen kokemus.
Olemme tässäkin johtamisen äärellä
Koetulla esimiestyöllä on siis suuri merkitys työhön vaikuttamisen kokemukselle. Tämä on varsin loogista,
onhan esimiehen ydinroolina työn organisointi oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla. Tutkimustiimimme
tutkimukset osoittavat, että johdon päätökset ja aktiivisuus tukevat voimakkaasti esimiesten
toimintaresursseja ja nostavat esimiestoiminnan tasoa. Reitti johdon päätöksistä työhön vaikuttamiseen on
selkeä.
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Motivaatio on superlääke myös kannattavuuteen, 22.11.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/motivaatio-on-superlaake-kannattavuuteen
Bloggasin reilu viikko sitten työhön vaikuttamisen merkityksestä motivaatioon . Nyt etenen samassa
teemassa motivaatioon ja sen merkitykseen yrityksen talouteen – SILLÄ MOTIVAATIO ON SUPERLÄÄKE
KANNATTAVUUTEEN!
Kartoitimme kahta motivaatiota
Viimeistelemme parhaillaan Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimusta, jossa kartoitimme monien
muiden muuttujien ohella sekä henkilöstön että esimiesten motivaatiota. Henkilöstön motivaatiota työhön
ja esimiesten motivaatiota henkilöstön tukemiseen. Näiden lisäksi analysoimme yritysten kannattavuuden
saman toimialan yrityksiin verrattuna. Näin pääsimme testaamaan motivaation taloudellista merkitystä.
Kannattavuuden mittari oli käyttökatteen ero saman toimialan yritysten käyttökatteen mediaaniin. Paras
mahdollinen mittari – miten motivaatio erottelee yrityksiä talousluvuissa?
Niin – tutkijatiimissä ovat vanhaan malliin Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen. Ja
tukijana Työsuojelurahasto
Motivaatio – ja motivaatio tukevat kannattavuutta
Analyysin tulos on selvä: sekä esimiesten motivaatio tiimin tukemisessa että henkilöstön motivaatio olivat
yhteydessä kannattavuuteen. Kuva 27 kertoo tuloksen.

Kuva 27. Esimiesten tiimin tukemisen motivaation ja henkilöstön motivaation tason yhteydet yrityksen kannattavuuteen.

Kuva 27 tulkinta on kiistaton, huonon motivaation yritykset ovat 3-4 %-yksikköä kannattamattomampia
kuin hyvän motivaation yritykset. Erot ovat sekä esimiesten että henkilöstön motivaatioryhmien (välttävä
vs. hyvä) välillä tilastollisesti merkitseviä.
Välttävän motivaation ryhmään kuului esimiesten osalta 28 % ja henkilöstön motivaation osalta 26 %
yrityksistä. Vastaavasti parhaita yrityksiä oli 17 % ja 14 % - suurin osa oli siis tasaista keskitasoa.
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Miten paljon on 3,9 %-yksikköä?
Suurimmillaan motivaatioryhmien ero oli henkilöstön motivaation osalta 3,9 %-yksikköä. Varsin pieni luku,
mutta iso määrä rahaa.
Tutkimusaineistomme 252 yrityksen käyttökatteen keskiarvo oli noin 8%. Ja motivaatio heiluttaa tuota 3,9
%:lla! Alle 50 henkilön yritysten liikevaihdon keskiarvo oli 7,6M€, josta tuo 3,9% on lähes 300.000€;
keskisuurien yritysten (50-250 henkilöä) liikevaihdon keskiarvosta (20,4M€) se on lähes 800.000€ ja suurien
yritysten (250-1000 henkilöä) liikevaihdon keskiarvosta (95,4€) se on 3,7M€. Huimia lukuja!
Esimiesten motivaatio ihmisten tukemisessa heijastuu henkilöstön motivaatioon
Esimiesten ja henkilöstön motivaatio olivat selkeästi yhteydessä Kuva 28 mukaan.

Kuva 28. Esimiesten johtamismotivaation yhteys henkilöstön motivaatioon.

Kuva 28 ei ole mitään uutta ja ihmeellistä; hyvät ovat hyviä, huonot ovat huonoja – ja suurin osa on
keskitasoa.
Mutta kumpi oli ensin – motivaatio vai kannattavuus?
Olen kuvassa 1 esittänyt motivaation ja kannattavuuden yhteydet, josta tietenkin herää kysymys
kausaliteetista. Kumpi oli ensin? Tuottaako hyvä motivaatio hyvää tulosta, vai antaako hyvä taloudellinen
tila mahdollisuuden motivaatiolle kasvaa?
Näistä kysymyksistä pystyimme selvittämään toisen, edellisten vuosien kannattavuuden yhteydet
motivaatioon. Kiitos Bisnode Finland Oy:n meillä oli käytössä tutkittujen yritysten tilinpäätöstiedot vuosilta
2016-2019. Analyysiin valitsimme ne yritykset, joilta nuo kaikki neljän vuoden kannattavuusluvut löytyivät –
analyysista putosi pois muutamia uusia yrityksiä. Analyysin tulokset Kuva 29.
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Kuva 29. Esimiesten tiimin tukemisen motivaation ja henkilöstön motivaation tason yhteydet yrityksen kannattavuuteen vuosina
2016-2019.

Tulosten tulkinta on aika selkeä: hyvän motivaation yritysten kannattavuus oli koko neljän vuoden ajan
”plussalla” ja huonon motivaation yritysten ”miinuksella”. Korostan vielä, että jokaisessa välttävä, keskitaso
ja hyvä ryhmässä on samat yritykset koko tuon neljän vuoden, 2016-2019 ajan.
Tuloksista voidaan vetää selkeä johtopäätös: yrityksen taloudellisella tilalla on selkeä yhteys – jopa vaikutus
motivaation tasoon. Miten motivaatio vaikuttaa kannattavuuteen, siihen voimme palata vuosien 2020-2022
tilinpäätösten valmistuttua. Silloin näemme tulokset tästä hetkestä eteenpäin.
Hyvä johtaminen on motivaation taustalla
Motivaatio on siis selkeästi yhteydessä kannattavuuteen, ja kannattavuus motivaatioon. Jatkoin analyysia
vielä hieman ja sain selville, että hyvä johtaminen on pohja hyvälle motivaatiolle. Työhyvinvoinnin
huomioon ottaminen johdon strategiatyössä selitti sekä esimiesten että henkilöstön motivaation tasoa.
Esimiesroolin päättäminen kasvatti esimiesten motivaatiota, työn ja perhe-elämän yhdistämisen
kehittäminen taas henkilöstön motivaatiota.
Johtaminen laaja-alaisena kokonaisuutena on motivaation perusta – ei se motivaatio itsestään mistään
”putkahda”. Työhyvinvointi johdon strategiatyössä tarkoittaa henkilöstöasioiden käsittelyä ja henkilöstöön
liittyvien asioiden linjauksia ja päätöksiä. Tämän jälkeen päätökset esimiesten vastuusta ja työn ja muun
elämän yhdistämisen tukemisesta ovat aktiivisia johtamisen elementtejä motivaation kasvattamisessa. Tai
ehkä enemmänkin motivaation mahdollistajia.
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Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä on ikäjohtamista – vai onko
se tietojohtamista, 2.12.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kokemustieto_kannattavuus
Olemme kartoittaneet tutkimussarjassamme ikäjohtamisen eri osa-alueiden aktiivisuutta vuosina 20162020. Kysymysten takana on ikäjohtamisen(kin) guru professori Juhani Ilmarinen, joka on ollut
tutkimustiimini jäsen vuodesta 2009 alkaen. Muu porukka on Guy Ahonen, Tomi Hussi, sekä allekirjoittanut.
Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä
Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä on yksi ikäjohtamisen kuudesta osa-alueesta. Minua se
kiinnostaa erityisen paljon, koska se voidaan lukea kuuluvaksi yhtä hyvin tietojohtamiseen (tai
tietämysjohtamiseen). Amerikaksi sanottuna Knowlegde management on termi, jota tarkoitan.
Pikkufirmat ovat parhaita!
Kun tarkastellaan kokemustiedon siirtämisen aktiivisuutta vuosina 2016-2020, nähdään pikkufirmojen
parempi aktiivisuus verrattuna suurempiin yrityksiin. Lisäksi kehitys on ollut positiivista kaikissa
kokoluokissa.

Kuva 30. Kokemustiedon siirtämisenaktiivisuus eri yrityskokoluokissa vuosina 2016-2020.

Kuva 30 tulokset ovat selkeät, reilussa 2/3-osassa pikkufirmoista kokemustiedon siirtäminen on aktiivista
juuri nyt – vuonna 2020. Isoista firmoista aktiivisia oli puolet – melkoisen suuri ero! Tämä on
mielenkiintoista, koska tuskin suuressa osassa pikkufirmoja on mallinnettu varsinaista ikäjohtamisen tai
knowledge managementin kokonaisuutta. Isoissa yrityksissä niitä nähdään enemmän – ja kuitenkin
käytännön aktiivisuus on pikkufirmoja alhaisempi.
Mikä selittää – eli aktivoi kokemustiedon siirtämistä?
Seuraava vaihe analyysissani oli kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuden syiden etsiminen. Niinpä
pyöräytin regressioanalyysin laajasta aineistosta. Otin selittäviksi muuttujiksi henkilöstötuottavuuden
johtamisen peruselementtejä (tavoitteet, suunnitelma, esimiesrooli), sekä työhyvinvoinnin huomioon
ottamisen johdon ja HR:n prosesseissa, sekä jatkuvan parantamisen mallin aktiivisuuden. Tuloksena sain
neliosaisen ”kokemustiedon siirtämisen faktorin”. Faktoriin sisältyivät esimiesten aikaresurssit
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työhyvinvoinnin edistämisessä, työhyvinvoinnin huomioon ottaminen rekrytointiohjeissa ja työn
kuormituksen hallinnassa, sekä osaamisen jatkuvan parantamisen aktiivisuus.

Kuva 31. Kokemustiedon jakamisen aktiivisuus regressioanalyysin tuloksen kautta.

Kuva 31 osoittaa varsin selkeästi, että mainituilla tekijöillä oli suuri merkitys kokemustiedon jakamisen
aktiivisuuteen. Kun kaikki olivat aktiivisia, oli kokemustiedon siirtäminen aktiivista ja päinvastoin. Koko
mallin selitysosuus oli 32 %, ja pelkän esimiesten aikaresurssien selitysosuus oli 18 %. Jos esimiehillä ei ole
aikaa tukea henkilöstöä, ei tapahdu kokemustiedon siirtymistä!
Miten kannattavuus liittyy kokemustiedon siirtymiseen?
Kannattavuus on mielenkiintoinen lisä kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuden analysointiin. Pystyin
tekemään analyysin vuosien 2018 ja 2020 aineistolla, 325 yrityksen tietojen pohjalta.
Kannattavuus ei ole ikäjohtamisessa kovinkaan paljon esillä, mutta tietojohtamisessa se on ihan ytimessä.
Itse katson kuvan3 tulosta siis eritoten ”knowledge management” -silmälasit päässäni!

Kuva 32. Kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuden yhteydet yritysten kannattavuuteen.
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Kuva 32 tulos on melkoisen selkeä: hyvä kannattavuus tukee kokemustiedon jakamisen aktiivisuutta, huono
kannattavuus taas passivoi sitä. Kun kannattavuus on ollut hyvää kahtena edellisenä vuonna, jaetaan
kokemustietoa aktiivisesti. Kun taas kannattavuus on ollut heikkoa, on kokemustiedon jakaminen
passiivisempaa.
Halusin olla varma tulkinnoissani ja niinpä tein analyysin myös ”toisin päin”. Miten kannattavuustaso
vaikuttaa kokemustiedon jakamisen aktiivisuuteen. Tulos Kuva 33.

Kuva 33. Tutkimusvuoden kannattavuuden tason yhteys kokemustiedon jakamisen aktiivisuuteen.

Kyllä se niin menee, että kannattavuudeltaan hyvissä firmoissa kokemustieto liikkuu hyvin ja
kannattavuudeltaan heikoissa firmoissa vastaavasti heikosti. Ihan 100 – 0 tilanne ei ole, mutta 77 % vs. 36 %
se on. Hyvä taloudellinen tilanne ruokkii siis toimintatapoja, jotka tukevat kannattavuuden kasvua. Heikko
kannattavuus taas tarkoittaa passiivista toimintaa tulevaisuuden kannalta tärkeissä toiminnoissa. Näemme
tässä hyvän – tai huonon kierteen!
Jatkoin analyysia edelleen – nyt kannattavuuden muutoksen yhteydestä kokemustiedon siirtämisen
aktiivisuuteen. Laskin kannattavuuden muutoksen tutkimusvuoden ja sitä edeltävän vuoden väliltä ja
havaitsin, että reilu parannus kannattavuudessa oli yhteydessä aktiiviseen kokemustiedon siirtämiseen.
Sain siis positiiviselle kierteelle vahvistusta, en negatiiviselle.
To conclude
Tämä yhden muuttujan / kysymyksen ympärille rakennettu tulosblogi antoi useita mielenkiintoisia tuloksia
pohdittavaksi
•
•
•

Pienet yritykset ovat isoja parempia kokemustiedon siirtäjinä – miksi näin?
Kokemustiedon siirtäminen tukee kannattavuutta
ja / tai kannattavuus tukee kokemustiedon siirtämistä

Jompi kumpi - tai sekä että. Nyt näimme, että hyvä kannattavuus ja kannattavuuden kehittyminen olivat
yhteydessä kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuteen. Jatkossa - vuoden ja kahden päästä - näemme, miten
kokemustiedon siirtämisen aktiivisuus heijastuu yritysten kannattavuuteen.
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Oli niin tai näin - aktiivinen kokemustiedon siirtäminen kannattaa. Hiljaisen tiedon siirtäminen tukee työn
laatua ja asiakkaan saamaa palvelua. Ja myös kannattavuutta, kuten tässä näimme.
Ja kutsutaan kokemustiedon siirtämistä sitten ikäjohtamiseksi tai tietojohtamiseksi, se on ihan sama!
Kunhan sitä tehdään tavoitteellisesti, niin nimityksellä ei ole väliä!

Osaamisen jatkuvan parantamisen merkitys, 9.12.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaamisen-jatkuvan-parantamisen-merkitys
Osaaminen on suomalaisen työelämän tärkein asia – totta kai! Suomi on huippuosaajien maa ja elää
osaamisesta – totta kai!
Tässä kaksi itsestäänselvyyksinä usein todettua totuutta suomalaisesta työelämästä. Tärkeitä asioita, totta
kai – mutta miten osaamista kehitetään suomalaisissa yrityksissä? Ja mikä on jatkuvan parantamisen rooli
tässä kehittämistyössä?
Tutkimusdataa – since 2011
Olemme tutkineet henkilöstötuottavuuden johtamista tiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani
Ilmarinen jo vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2011 sisällytimme kyselylomakkeeseen kysymyksen jatkuvan
parantamisen mallin käyttämisestä osaamisen kehittämisessä. Kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat
pelkistetyt: ei ole käytössä, on käytössä satunnaisesti ja on käytössä säännöllisesti. Kuva 34 kertoo
säännöllisesti jatkavaa parantamista käyttäneiden yritysten osuudet vuosina 2011-2020.

Kuva 34. Osaamisen kehittämisessä jatkuvan parantamisen mallia säännöllisesti käyttäneiden yritysten osuudet vuosina 2011-2020.

Kuva 34 mukaan jatkuvan parantamisen mallia säännöllisesti käyttäneiden yritysten osuus kasvoi 2010luvun alun viidesosasta vuoden 2020 kolmasosaan. Eteenpäin on menty, mutta kovin aktiivista jatkuva
parantaminen ei vieläkään ole.
Isot yritykset hyödyntävät jatkuvan parantamisen mallia pieniä ja keskisuuria yrityksiä enemmän. 250-1000
henkilön yrityksistä säännöllisesti aktiivisia oli seurantajaksolla 33 %, kun luku 50-249 henkilön yrityksissä
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oli 26 % ja alle 50 henkilön firmoissa 19 %. Toimialoista aktiivisimpia olivat liike-elämän palvelujen yritykset,
joista kolmannes oli aktiivisia. Muilla toimialoilla säännöllisesti aktiivisia yrityksiä oli neljännes.
Kirjaan tähän vielä tutkimuskysymyksen tarkasti: "Jatkuvan parantamisen tai yhteistoiminnan toimintatapa.
Onko yrityksessänne käytössä jatkuvan parantamisen toimintatapa eri alueilla? Jatkuva parantaminen
tarkoittaa prosessia, jossa tiimit tai muut organisaation osat tekevät yhteistoiminnassa (henkilöstö ja
esimiehet yhdessä) kehittämistyötä. Jatkuvassa parantamisessa tiimi voi tehdä itseään koskevia päätöksiä
ja sillä on myös resurssit toteuttaa ne."
Jatkuva parantaminen on osa johtamista ja osaamisen kehittämistä
Jatkuva parantaminen saa
aktiivisuutensa johtamisen
peruselementeistä – johdon
päätöksistä. Kun koko toiminnan
tavoitteet ja vastuut on päätetty ja
kirjallinen suunnitelma tehty, on
jatkuvan parantamisen aktiivisuus
korkeimmalla tasolla.
Johtamisen ja kehittämisen
kokonaisuutta hahmotan Kuva 35.
Kuva 35. Osaamisen jatkuvan parantamisen kokonaisuus; hyvää aktiivisuutta edeltävät toiminnat ja siihen yhteydessä olevat asiat.

Johtamisen päätösten ohella osaamisen jatkuvan parantamisen aktiivisuuteen vaikuttaa työhyvinvoinnin
huomioon ottamisen taso johdon strategiatyössä, kehityskeskusteluissa ja rekrytoinnissa. Suomeksi
sanottuna: jos ihmisasiat ovat korkealla johdon agendalla, on osaamisen jatkuva parantaminen aktiivista. Ja
jos ei, niin ei…
Osaamisen jatkuva parantaminen on luonnollisesti osa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja sen
aktiivisuus korreloi muiden toimintojen aktiivisuuden kanssa. Säännöllisesti jatkuvaa parantamista
hyödyntävistä yrityksistä reilu 25 % tekee osaamiskartoituksia koko henkilöstölle, kun luku muissa
yrityksissä on alle puolet tuosta. Työssä oppimisen käytännöissä luvut ovat 20 % vs. 6 %. Tasoerot ovat siia
selkeät.
Osaamisen jatkuvalla parantamisella yhteys itseohjautuvuuden johtamiseen
Vuoden 2020 tutkimuksemme aihe on itseohjautuvuuden johtaminen, joten luonnollisesti analysoin
osaamisen jatkuvan parantamisen yhteyden myös itseohjautuvuuden johtamiseen. Johtamisen
näkökulmasta itseohjautuvuus koostuu kolmesta osa-alueesta, johdon arvopainotuksista, esimiesten
kannustavuudesta ja henkilöstön päätösvastuusta.
Oheiset kolme osa-aluetta kartoitettiin 2-3 kysymyksellä ja vastausten pistemäärän mukaan yritykset
luokiteltiin neljään tasoluokkaan. Kuva 36 esitetään osaamisen jatkuvan parantamisen aktiivisuuden ja
itseohjautuvuuden johtamisen yhteydet.
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Kuva 36. Osaamisen jatkuvan parantamisen aktiivisuuden yhteys itseohjautuvuuden johtamisen eri osa-alueiden aktiivisuuteen.
Kuvassa on kunkin osa-alueen ylimpään tasoluokkaan kuuluvien yritysten %-osuudet.

Kuva 36 tulos on varsin selkeä; osaamisen jatkuvalla parantamisella on yhteys itseohjautuvuuden
johtamiseen. Erityisen vahva yhteys on henkilöstön päätösvastuussa, joka koostuu päätöksistä tavoitteista,
työnjaosta ja tulosvastuusta. Osaavat ihmiset ottavat – ja voivat ottaa vastuuta omasta työstään
tulosvastuullisesti. Tulkintaa tukevat muut tutkimuksen analyysit: sekä osaamisen kehittämisen
kokonaistaso, että henkilöstön osaamisen taso olivat samalla tavalla positiivisesti yhteydessä henkilöstön
päätösvastuun kanssa.
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Osaamisen jatkuvalla parantamisella yhteys kannattavuuteen
Kuva 35 osoittaa korrelaation jatkuvan parantamisen ja kannattavuuden välillä. Tarkemmin tulos esitetään
kuvassa 4 tutkimusvuoden ja sitä edeltävien vuosien osalta.

Kuva 37. Osaamisen jatkuvan parantamisen aktiivisuuden yhteydet yritysten kannattavuuteen vuosina 2016-2019.

Kuva 37 osoittaa osaamisen jatkuvan parantamisen ja kannattavuuden yhteyden kahdella tavalla:
•

•

säännöllisesti jatkuvaa parantamista käyttävien yritysten kannattavuus oli parempi kuin muilla
yrityksissä, ero sekä satunnaisesti jatkuvaa parantamista käyttäviin, että käyttämättömiin on
tilastollisesti merkitsevä
säännöllistä osaamisen jatkuvaa parantamista edelsi hyvä kannattavuus vuosina 2016-2019

Nämä molemmat tulokset ovat tärkeitä tulkinnan kannalta. Osaamisen jatkuva parantaminen kannattaa –
siis taloudellisesti. Toisaalta hyvä taloudellinen tulos kannustaa / aktivoi yrityksiä jatkuvan parantamisen
aktiiviseen käyttämiseen. Lisäanalyysi osoitti, että kannattavuuden kehittyminen 2018-2019 nosti jatkuvan
parantamisen aktiivisuutta.
Kumpi oli ensin – kannattavuus vai jatkuva parantaminen?
Pääsen pohtimaan otsikon kysymystä nykyään koko ajan- sen suuntaisia uuden tutkimuksemme tulokset
ovat. Aineisto, jossa on johtamisen käytännön nyt ja kannattavuus samalta ja edellisiltä vuosilta antaa
mahdollisuuden vain nykytilan ja menneen analysointiin. Tulokset osoittavat, että edellisten vuosien hyvä
kannattavuus aktivoi johtamisen toimintoja.
Toisaalta Aalto-yliopiston kanssa tekemämme tutkimus Johtaminen ja tuottavuus vuosien 2009-2016
aineistolla osoitti yhteyksiä toiseenkin suuntaan. Hyvä johtaminen näkyy siis tulevassa kannattavuudessa.
Siis yhteys toimii molempiin suuntiin!
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Johtaminen vaikuttaa työterveyshuollon(kin) tasoon, 10.9.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-tyoterveyshuolto
Olen mukana Työterveysforum 2020 tapahtumassa 6.10.2020 puhumassa sairauspoissaolojen
kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Mielenkiintoinen haaste, jonka valloittamiseksi sukelsin on vuosina 20092020 kerätyn yli 2700 organisaation johtamiskäytäntöihin pureutuva tutkimusaineistoon. Data antaa
mahdollisuuden analysoida työterveyshuollon toiminnan muutoksen, sekä johtamisen yhteydet
työterveyshuollon tasoon.
Miten yritysten arviot työterveyshuollon toiminnoista ovat muuttuneet vuodesta 2009 alkaen?
Alustukseni – ja tämänkin blogitekstini taustalla on tosiaan sitkeä tutkimustyö strategisen hyvinvoinnin ja
henkilöstötuottavuuden johtamisen alueella. Osana tätä kokonaisuutta olemme kartoittaneet myös
työterveyshuollon toimintoja. Tutkimuksen tekijänä olen ollut enemmän kuin onnekas, kun olen saanut
tehdä sitä alan todellisten konkareiden professori Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen kanssa. Vuodesta 2014
alkaen tiimin on tuonut oman osaamisensa KTT Tomi Hussi.
Olemme kartoittaneet yhdentoista vuoden ajan kahdeksassa tutkimuksessa työterveyshuollon
ennaltaehkäisevän toimintojen aktiivisuutta. Kysyimme työterveyshuollosta seuraavasti: ”Seuraavista
työterveyshuollon toiminnoista haluaisimme tietää, miten usein / riittävästi työterveyshuolto niitä
mielestänne tekee”. Kysymykset ovat kohdistuneet seuraaviin osa-alueisiin: tekee työpaikkaselvityksiä,
tekee kohdennettuja terveystarkastuksia, toteuttaa osatyökykyisten työssä selviytymisen seurantaa ja
kuntoutukseen ohjausta, toteuttaa terveyden edistämistä henkilötasolla tai kurssien kautta, tekee
poissaolojen seuranta, sekä tukee ihmisiä työhön paluussa: vastausvaihtoehdot olivat ”ei lainkaan”, ”jossain
määrin” ja ”riittävästi”.
Vastaukset on pisteytetty siten, että aktiivisuuden skaala on 0 – 100. Lisäksi aktiivisuus jaettiin neljään
tasoluokkaan. Eri yrityskokoluokkien pistekeskiarvot vuosina 2009-2020 on esitetty Kuva 38.

Kuva 38. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan auditoinnin pistekeskiarvot eri yrityskokoluokissa vuosina 2009-2020.
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Kuva 38 tulos osoittaa, että työterveyshuollon ennaltaehkäisevän työn taso nousi vuoteen 2016 asti, jonka
jälkeen se tasaantui ja osin jopa heikkeni. Kuvasta nähdään myös eri kokoluokkien tasoerot, jotka
seurantajakson alussa olivat isot ja tasoittuivat 11 vuoden aikana.
Vuosien 2018 ja 2020 alentunut aktiivisuus vuoteen 2016 verrattuna on mielenkiintoinen ilmiö, joka
tarvitsisi oman pohdintansa. Nyt jatkan analyysia johtamisen peruspäätösten ja johdon strategiatyön
merkityksestä työterveyshuollon tasoon.
Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen johtaminen tukee työterveyshuollon toimintaa
Työterveyshuollon toiminta on mitä parhainta kumppanuutta asiakasyrityksen kanssa. Tässä
kumppanuudessa asiakkaan johtamiskäytänteillä on suuri merkitys – kun ihmisiä johdetaan hyvin, toimii
työterveyshuoltokin aktiivisesti.
Kuva 39 osoittaa henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten suuren merkityksen
työterveyshuollon toiminnan tasolle.

Kuva 39. Henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten yhteys työterveyshuollon toiminnan tasoon.

Kuva 39 tulkinta on selkeä: kun tavoitteet on päätetty, suunnitelma tehty ja esimiesvastuu päätetty, toimii
työterveyshuolto (tai työterveyshuollon yhteistyö) aktiivisemmin. Itsestään selväähän tuo on. Ainoa
ongelma tässä itsestään selvyydessä on se, että vain 30 % yrityksistä on päättänyt tavoitteet, 31 % on
tehnyt suunnitelman ja 39 % on päättänyt esimiehille roolin henkilöstön kehittämisessä. Prosenttiluvut ovat
yllättävän pieniä ja vahvasti yhteydessä yrityksen kokoon. Esimerkkinä tavoitteiden päättäminen on tehty
15 %:ssa alle 50 henkilön yrityksistä, 34 %:ssa 50-249 henkilön yrityksistä ja 52 %:ssa 250-1000 henkilön
yrityksistä. Kehittämishaasteita on siis kaikissa kokoluokissa.
Johdon strategiatyössä iso merkitys
Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus on merkittävästi johtamisen tasoon vaikuttava asia; kun
työhyvinvointi (ihmisasiat) on tiukasti strategiatyön agendalla, johdetaan ihmisiä paremmin. Tämä näkyy
myös työterveyshuollon toimintojen aktiivisuudessa.
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Kuva 40. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys työterveyshuollon toimintojen tasoon, 1807 yritystä vuosina 20092020.

Kuva 40 kertoo sen, että ”ei lainkaan” yrityksistä vain 34 %:ssa työterveyshuollon toiminta on aktiivista, kun
luku ”paljon” yrityksissä on 67 %. Johdon strategiatyön painotuksella on siis iso merkitys. Haaste ja tavoite
tässä olisi saada ihmisasiat kaikkien yritysten strategiatyöhön vankasti mukaan; nyt tämä toteutuu vain 12
%:ssa yrityksistä.
Miten sairauspoissaolojen kokonaisvaltainen johtaminen rakentuu?
Seminaarialustuksessani 6.10.2020 esitän oman näkemykseni sairauspoissaolojen kokonaisvaltaisesta
johtamisesta. Mallin taustalla on osin edellä esittämäni tutkimustulokset, osin laajat
henkilöstötuottavuuden henkilötason aineistot. Kuvaan mallissa miten johdon, esimiesten,
työterveyshuollon ja ihmisten vastuut ja roolit tulisi päättää. Edelleen pohdin ja linjaan, miten johtamisen,
osaamisen, työyhteisön ja terveyden kehittäminen liittyvät sairauspoissaolojen hallintaan. Esitän myös
tuloksia, miten kokonaisvaltainen johtamismalli tuo tuloksia sekä sairauspoissaoloissa että liiketoiminnassa.
Yksi lisämauste esityksessäni on koronakriisin vaikutus johtamiseen, siitä saimme tietoa huhtikuussa 2020
keräämässämme Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimuksessa.

Johtajien oma osaaminen tukee osaamisen johtamista, 17.1.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaaminen-tukee-osaamisen-johtamista
Osaamisen johtaminen on yksi tärkeimmistä johtamisen osa-alueista, ilman hyvää osaamista ja eritoten
osaamisen uudistumista liiketoiminta ei voi olla jatkuvasti menestyvää. Osaamisen johtaminen (Knowledge
Management) on laaja kokonaisuus, mutta tässä blogitekstissä lähestyn asiaa hyvin konkreettisten
toimintatapojen ja niiden aktiivisuuden kautta.
Aineistona 307 johtajaa, päällikköä ja esimiestä teollisuuden pk-yrityksistä
Analyysin datana käytin Teknologiateollisuuden vetämän Työkaari kantaa hankkeen 35 yrityksen 307
esimiehen vastauksia. Toteutin yrityskohtaisesti esimiestutkimuksen, johon vastasi n. 80 % yritysten
esimiehistä. Osaamisen suhteen kartoitin esimiesten omaa osaamista sekä osaamisen johtamisen
kokonaisuutta. Vastaajista 21 % oli johtajia, 38 % päälliköitä ja 41 % lähiesimiehiä. Tekstissä käytän heistä
kaikista termiä ”esimies”.
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Esimiesten osaaminen on monipuolinen kokonaisuus
Esimiestutkimuksessa kartoitettiin esimiesten henkilöstötuottavuutta, jossa oli kysymys myös osaamisesta
seuraavasti: ”Hallitsen nykyisen tehtäväni kaikki osa-alueet erittäin hyvin”. Kysymyksessä oli viisi
vastausvaihtoehtoa 1 – 5, joissa 1 oli ”täysin eri mieltä” ja 5 ”täysin samaa mieltä”. 307 esimiehestä ”täysin
eri mieltä” vastasi yksi henkilö, joten se poistettiin analyysista. Muuten vastausten jakauma oli seuraava:
”eri mieltä” 14 %, ”en eri, enkä samaa mieltä” 31 %, ”samaa mieltä” 45 %, sekä ”täysin samaa mieltä” 10 %.
Ehkä yllättäen vain hieman yli puolet esimieskuntaan kuuluvista osasi kaikki työtehtävänsä hyvin.
Analysoin regressioanalyysillä osaamiskysymystä selittävät muut kysymykset ja tulos on esitetty Kuva 41.

Kuva 41. Esimiesten osaamista selittävät muuttujat ja niiden eri vastausvaihtoehtoihin vastanneiden keskiarvot
osaamiskysymyksessä.

Kuva 41 tulkinta menee siten, että kysymykseen ”Hallitsen omaan tehtävään liittyvän talouden ja toiminnan
suunnittelun hyvin” ”eri mieltä” vastanneiden keskiarvo osaamiskysymyksessä oli 2,80 ja vastaavasti ”täysin
samaa mieltä” vastanneiden osaamiskysymyksen keskiarvo oli 4,31.
Osaamisen tasoa selittivät siis eniten kuvan 1 neljä osa-aluetta, talouden ja toiminnan suunnittelu,
toimialan ja työtehtävien tunteminen, työn organisointikyky, sekä yrityksen toimialan seuranta. Tämä tulos
antaa osviittaa myös esimiesten osaamisen kehittämisestä – noiden osa-alueiden kehittämistä tulee tukea.
Ihan selkeitä koulutettavia ja valmennettavia osa-alueitahan nuo ovat.
Oma osaaminen aktivoi osaamisen johtamista
Esimiestutkimuksessa oli kuusi selkeää kysymystä osaamisen johtamisesta. Kysymykset kartoittivat
toimintatapoja tai aktiivisuutta tavoitteiden, osaamisvaatimusten tuntemisen ja kehittämisen, sekä
osaamisen johtamisen ja seurannan suhteen. Näistä muodostettiin osaamisen johtamisen faktori, joka
jaettiin kolmeen tasoluokkaan. Faktorista muodostui muuten komea gaussin käyrä – niinhän ne pakkaavat
rakentua ilmiöt organisaatioissa. Paljon keskitasoisia ja vähän hyviä ja huonoja.
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Kuva 42. Esimiesten oman osaamisen yhteys osaamisen johtamisen tasoon.

Kuva 42 osoittaa, että hyvin osaavat esimiehet (55 % esimiehistä) johtavat osaamista paljon aktiivisemmin,
kuin välttävästi osaavat esimiehet. Ero näiden ryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.
Mielenkiintoista oli toki se, että hyvin osaavista esimiehistä 13 % johti osaamista huonosti – yhteys oman
osaamisen ja osaamisen johtamisen välillä ei siis ollut täydellinen.
Yritysten välisessä analyysissa esimiesten osaaminen ja osaamisen johtaminen korreloivat melko
merkitsevästi, kuten Kuva 43 osoittaa.

Kuva 43. Korrelaatio yritysaineistossa esimiesten osaamisen ja osaamisen johtamisen välillä.
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Kuva 43 osoittaa korrelaation, mutta siitä näkee myös osaamisen johtamisen arvioiden vaihteluvälin.
Parhaissa yrityksissä osaamisen johtamisen arvio oli 80 %:n luokkaa, kun taas heikoimmissa yrityksissä arvio
jäi 60 %:n tasolle.
Motivaatio ja sitoutuminen eivät selittäneet osaamista
Analyyseissa mielenkiintoista ovat ilmiötä selittävät tulokset, kuten kuvissa Kuva 41 ja Kuva 42. Mutta
mielenkiintoisia ovat myös epä-tulokset, loogisen pohdinnan vastaiset tulokset. Tässä analyysissa sellaisia
olivat esimiesten motivaation ja sitoutumisen yhteydet osaamiseen – eivät ne korreloineet.

Kuva 44. Motivaation, sitoutumisen ja työhön vaikuttamisen yhteydet osaamiseen esimiehillä.

Kuva 44 osoittaa selkeästi, että motivaatio ja sitoutuminen eivät olleet yhteydessä osaamisen tasoon.
Jotenkin luontaisesti voisi ajatella, että motivaatio buustaa osaamista, mutta näin ei siis tässä aineistossa
ollut. Omaan työhön vaikuttaminen ja osaaminen sen sijaan korreloivat selkeästi, r=0,34, p<0,01, n=306.
Mitä opimme tästä?
Perinteiseen tapaan voisi kysyä mitä opimme tästä bloggauksesta. No, minulle tuli seuraavia oppeja:
•
•
•
•

Esimiesten, päälliköiden ja johtajien oma arvio osaamisesta oli yllättävän kriittinen, vain 55 % osaa
kaikki työtehtävänsä hyvin
Esimiesten osaamista selittivät talouden ja toiminnan suunnittelu, toimialan ja työtehtävien
tunteminen, työn organisointikyky, sekä yrityksen toimialan seuranta – ihan loogista
Esimiesten oma osaaminen aktivoi – tai ainakin oli yhteydessä – osaamisen johtamisen tasoon
Motivaatio ja sitoutuminen eivät korreloineet osaamisen tason kanssa – ehkä hieman yllättäen
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JOHTAMISEN JOHTAMINEN – ESIMIESTYÖ
Johtamisen johtaminen ratkaisee kaiken, 28.1.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-johtaminen
Johtamisen johtaminen on ilmiö, jota olen pohtinut viimeisten vuosien aikana yhä enemmän ja enemmän.
Miten johtajia ja esimiehiä johdetaan ja mikä vaikutus sillä on organisaation suorituskykyyn? Miten hyvä
johtajuus kantaa toimitusjohtajasta viiden portaan kautta lähiesimieheen? Miten johtamiskäytänteet, siis
johtamisjärjestelmä heijastuu johtajuuden tasoon? Ja miten jokainen johtavassa asemassa oleva kaipaa
tukea omalta esimieheltään? Miten oma kyvykkyys heijastuu liiketoiminnan johtamisen aktiivisuuteen ja
sen kautta liiketoiminnan tuloksellisuuteen?
Kysymyksiä on paljon, joten vastauksiakin on paljon. Niinpä tästä bloggauksesta kasvoi vähän pidempi
kirjoitus, ehkä enemmän asiantuntija-artikkeli, kuin perinteinen blogiteksti.
Paljon kysymyksiä – paljon vastauksia
Johtamisen johtamisen mysteerin aukaisemiseksi olen onnekseni kerännyt ison määrät tutkimusaineistoa
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Johtamiskäytänteitä ja -järjestelmiä olen tutkinut Guy Ahosen, Tomi
Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa seitsemän otantaperusteisen tutkimuksen verran vuosina 2009-2018
yhteensä reilun 2300 organisaation aineistolla. Esimiesten henkilöstötuottavuutta ja kokemuksia
johtajuudesta olen kartoittanut ja tutkinut usean yli 10000 henkilövastauksen kyselyaineistoissa; vastaajista
jokaisessa aineistossa on reilu tuhat ollut esimiehiä. Lisäksi Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa
hankkeessa kartoitin esimiesten henkilöstötuottavuuden rinnalla heidän aktiivisuuttaan johtamisessa, sekä
sen yhteyttä yrityksen kannattavuuteen. Julkaisuni löytyvät täältä.
Johtamisen taso vaikuttaa esimiesten kyvykkyyteen
Minun terminologiassani johtaminen tarkoittaa managementia, siis johtamiskäytänteitä, jopa
johtamisjärjestelmää. Johtaminen on ytimeltään päätöksiä tavoitteista, vastuista, prosesseista ja
mittareista. Yksi johtamisen osa-alue on esimiestoiminnan kehittäminen. Johtamisen tutkimussarjassa
olemme vuosina 2014-2018 (Strategisen hyvinvoinnin johtaminen 2014, Strateginen hyvinvointi 2016 ja
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018) kartoittaneet esimiestoiminnan kehittämisen aktiivisuuden
ohella esimiesten motivaatiota ja osaamista alaisten työhyvinvoinnin tukemisessa. Tämä kuvastaa
johtajuuden, leadersipin tasoa riittävällä tavalla.
Kuva 45 kertoo tulokset esimiestoiminnan johtamisen ja johtajuuden yhteyksistä kahdella tavalla;
johtamisen tasoluokittain sekä johtamisen ja johtajuuden ristintaulukointina.
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Kuva 45. Johtamisen tason yhteys johtajuuden tasoon vuosien 2014-2018 aineistossa. Vasemmassa kuvassa johtajuuden jakaumat
johtamisen tasoluokissa, oikeassa kuvassa johtamisen ja johtajuuden tasoluokkien ristiintaulukointi.

Kuva 45 vasen kuva kertoo siis esimiesten motivaation ja osaamisen jakaantumisen esimiestoiminnan
kehittämisen (johtamisen) tasoluokissa 608 yrityksen aineistossa. Aktiivisimmin esimiestoimintaa
kehittävistä yrityksistä 49 %:ssa esimiesten kyvykkyys on hyvä ja vain 7 %:ssa yrityksistä huono. Vastaavasti
passiivisesti esimiestoimintaa kehittämistä yrityksistä 17 %:lla esimiesten kyvykkyys on hyvä ja 37 %:lla
huono. Yhteys on selkä, korrelaatio erittäin merkitsevä, r=0,43, p<0,001, n=608.
Kuvan 1 oikeanpuoleinen kuva kertoo totuuden – vain 14 %:ssa yrityksistä on sekä esimiestoiminnan
kehittäminen että esimiesten kyvykkyys hyvällä tasolla. 29 % yrityksistä johti esimiestoiminnan kehittämistä
hyvin (25 % huonosti); 29 %:lla yrityksistä esimiesten kyvykkyys oli hyvällä tasolla (16 %:lla heikko).
Kuva 45 viesti on selkeä: leadershipin manageeraus kannattaa – yhteys kehittämisen ja

kyvykkyyksien välillä on selkeä – mutta paljon on vielä parantamisen varaa.
Koettu johtajuus vaikuttaa esimiestenkin henkilöstötuottavuuteen
Vuosien varrella on päässyt analysoimaan lukuisia henkilöstö- ja työhyvinvointitutkimuksia, joista erottelin
esimiesasemassa olleiden vastaukset. Analysoin kolmen yli tuhannen esimiehen aineistot ja tulokset olivat
hyvin yhteneviä: myös esimiesten henkilöstötuottavuus kasvaa oman esimiehen tuen kautta! Kuva 46on
esitetty yhden aineiston, 1376 esimiehen ja 216 yrityksen tulokset.
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Kuva 46. Esimiesten kokeman oman esimiehen tuen yhteys esimiesten henkilöstötuottavuuteen.

Kuva 46 osoittaa Kuva 45 tapaan henkilöstötuottavuuden koetun johtajuuden tasoluokkien mukaan (vasen
kuva) sekä koetun johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden tasojen ristiintaulukoinnin. Esimieskuntaan
kuuluvat kokevat oman esimiehensä tuen melko positiiviseksi, 58 % kokee sen hyvänä, 25 % keskitasoisena
ja 19 % heikkona, tämä nähdään oikeanpuolisesta kuvasta. Tulkinta tästä voi olla ”melko positiivinen” oli
minun kirjaukseni, tiukemmin tulkittuna voisi perustellusti sanoa ”vain 58 % esimiehistä koki oman
esimiehensä tuen hyväksi”. Joka tapauksessa yhteys on selkä, korrelaatio merkitsevä, r=0,38, p<0,01,
n=1376.
Oman esimiehensä antaman tuen hyväksi kokeneista 53 % kuului henkilöstötuottavuuden hyvään ryhmään,
33 % keskitasoon ja 14 % heikkoon ryhmään. Esimiehen tuen heikoksi kokeneiden ryhmässä luvut olivat
toisin päin; hyvä taso 11 %, keskitaso 37 % ja heikko taso 51 %. Ristiintaulukoinnin tulos on kohtuullisen
hyvä, 31 % kaikista esimiehistä saa omalta esimieheltään hyvää tukea ja on parhaassa
henkilöstötuottavuusryhmässä. ”Vaalenvihreisiin” ryhmiin kuului tämän lisäksi 26 %, joten
kokonaisuudessaan 57 % esimiehistä oli ”good enough” tasolla.
Kuva 46 viesti on ehdoton: johtaja ja esimies tarvitsee oman esimiehensä henkilökohtaista tukea –

se nostaa hänen potentiaalinsa hyvälle tasolle.
Johtajuuden kokemuksen ja henkilöstötuottavuuden yhteyden voi esittää ehkä selkeämmällä tavalla Kuva
47.

Kuva 47. Koetun esimiestyön yhteys esimiesten ja johtajien henkilöstötuottavuuteen, n= 1376.

Kuva 47 osoittaa koetun esimiestyö suuren merkityksen henkilöstötuottavuuden tasoon. Voidaan sanoa,
että esimiehilläkin oma esimies voi puolittaa henkilöstötuottavuuden (huono kokemus esimiehen tuesta),
tai kasvattaa sitä kolmasosalla (erinomainen kokemus esimiehen tuesta).
Esimiesten henkilöstötuottavuus heijastuu liiketoiminnan johtamisen aktiivisuuteen
Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hanke on tarjonnut hyvän mahdollisuuden monipuolisen aineiston
analysoimiseen johtamisen johtaminen teemassa. Tein 33 yrityksen esimiehille kyselytutkimuksen heidän
toimintatavoistaan ja henkilöstötuottavuudestaan. Sain 307 vastausta, jonka mukaan johdon ja esimiesten
henkilöstötuottavuus (motivaatio x osaaminen x työkyky) oli yhteydessä liiketoiminnan johtamisen
aktiivisuuteen.
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Kuva 48. Esimiesten henkilöstötuottavuuden tason yhteys liiketoiminnan johtamisen aktiivisuuteen teollisuuden pk-sektorin
yrityksissä.

Kuva 48 on kuvien Kuva 45 ja Kuva 46 mukaiset tulokset. Vasemmalla liiketoiminnan johtamisen
aktiivisuusluokat henkilöstötuottavuuden tasoluokissa sekä oikealla näiden ristiintaulukointi. Hyvään
henkilöstötuottavuusluokkaan kuuluvista esimiehistä 38 % johti liiketoimintaa hyvin aktiivisesti, 45 %
keskitasoisesti ja 18 % passiivisesti. Heikon henkilöstötuottavuuden luokan esimiehillä luvut olivat jälleen
toisinpäin; 13 %, 24 % ja 63 %. Huono henkilöstötuottavuuden yhteys huonoon liiketoiminnan johtamiseen
oli erityisen vahva. Kokonaisuudessaan korrelaatio oli merkitsevä, r=0,344, p<0,01, n=307.
Ristiintaulukointi (oikea kuva) osoitti suuren kehittymispotentiaalin: vain 23 % esimieskuntaan kuuluvista
johti liiketoimintaa hyvin aktiivisesti (ylin vaakarivi). Esimiestutkimuksen osa-alueista liiketoiminnan
johtamiseen kuuluivat liiketoiminnan ja asiakastyön suunnittelun, toteutuksen ja seurannan elementit.
Johtajat olivat aktiivisempia liiketoiminnassa aktiivisempia, kuin päälliköt ja esimiehet. Johtajilla korostui
talouden johtaminen, työn sujuvuuden johtamisessa he olivat päälliköitä ja esimiehiä passiivisempia.
Kuva 48 tulkinta on selkeä: johtajien ja esimiesten motivaatio, osaaminen ja työkyky luovat vahvan

pohjan liiketoiminnan johtamisen aktiivisuudelle.
Liiketoiminnan johtamisen aktiivisuus heijastuu kannattavuuteen
Johtamisen johtaminen on
tärkeä asia, mutta vasta sen
merkitys liiketoiminnan
kannattavuudelle tekee siitä
liiketoiminnallisesti tärkeän.
Jo mainittu Työkaari kantaa
hanke antoi mahdollisuuden
vastata kysymykseen: miten
liiketoiminnan johtamisen
aktiivisuus on yhteydessä
kannattavuuteen? Olihan se,
vastaus Kuva 49.

Kuva 49. Liiketoiminnan johtamisen aktiivisuuden yhteys liiketoiminnan kannattavuuteen 33 teollisuuden pk-yrityksessä.
Tasoryhmien yritysten käyttökatteiden keskiarvoa verrataan kyseisten yritysten käyttökatteen keskiarvoon.
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Kuva 49 todentaa liiketoiminnan johtamisen ja kannattavuuden positiivisen yhteyden. Huonon
liiketoimintajohtamisen (siitähän on kyse...) yrityksissä käyttökate oli lähes 4 %-yksikköä alle kaikkien
yritysten keskiarvoa, hyvän johtamisen ryhmässä taas vajaa 2 %-yksikköä yli kaikkien keskiarvon.
Liiketoimintajohtamisen aktiivisuus ja toimialavakioitu kannattavuus (käyttökateprosentin ero toimialan
mediaaniin) korreloivat melko merkitsevästi, r=0,389, p<0,05, n=33.
Kuva 49 kokoaa analyysin tulokset: liiketoimintajohtamisen aktiivisuus tukee kannattavuutta, sehän

on selvä. Mutta liiketoiminnan johtaminen edellyttää hyvää henkilöstötuottavuutta, jota tukee
oman esimiehen tuki ja jota puolestaan kasvattaa koko esimiestoiminnan tavoitteellinen
johtaminen.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

49

Johtamisen johtamisen positiivinen kehä
Tätä blogikirjoitusta varten tekemäni analyysit antavat perusteen johtamisen johtamisen positiivisen kehän
piirtämiseen. Korostan ihan tarkoituksella, että kehän piirtämisen taustalla ei ole Powerpointin antama
väline, vaan suomalaisten, satunnaisotannalla valittujen yritysten aineistosta tehdyt analyysit. Kehä pyörii
Kuva 50.
Kuva 50. Analyysin pohjalta piirretty johtamisen
johtamisen positiivinen kehä.

Johtamisen johtamisen kehä starttaa
johtamisesta, etenee johtajuuteen ja
sen kautta esimiesten kyvykkyyksiin
päätyen kannattavuuteen.
Kannattavuudesta on nuoli
johtamiseen, joka ei ole siinä
vahingossa. Aalto yliopiston kanssa
tekemässämme tutkimuksessa (Aura
ym 2019 Johtaminen ja tuottavuus)
havaitsimme, että yritysten
taloudellisella tilalla oli yhteys
esimiesten kehittämistoimintoihin, ks.
raportin sivut 37-43, erityisesti
taulukko 11 sivulla 43. Hyvällä
tuottavuudella oli yhteys johtamiseen
ja esimiestoiminnan kehittämisen
aktiivisuuteen ja tulokset osoittivat,
että yhteys on myös toiseen suuntaan
johtamisesta kannattavuuteen.

Vielä yksi kuva – will be analyzed in the future
Henkilökohtaisella tasolla johtamisen johtamisen ydin on oman esimiehen tuen tärkeys omassa
johtamistyössä. Siis jokaisella esimiesportaalla jokainen esimies varmistaa, että johtamisen fokus ja
intohimo jatkuvat. Olen tätä ilmiötä kuvannut Kuva 51 avulla johtamiselta viisiportaisessa yrityksessä. Viisi
porrasta löytyy jo keskisuuresta yrityksestä; toimitusjohtaja – liiketoimintajohtaja – yksikönpäällikkö –
lähiesimies – henkilö. Isommissa yrityksissä portaita on seitsemän, jopa yhdeksän...
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Kuva 51. Malli johtamisen johtamisen tehokkuudesta viisiportaisessa organisaatiossa eri toimijoiden aktiivisuuden mukaan.

Kuva 51 vasemmalla päällikkö (40 %) ja esimies (60 %) ovat passiivisia, jolloin henkilöstö omaksuu
johdettavasta asiasta vain 60 % ja lopputulos on 12 %:n tehokkuus. Kun päällikkö ja esimies aktivoituvat,
omaksuu henkilöstö 80 % ja koko johtamisen tehokkuus nousee 52 %:iin.
Myönnän, että Kuva 51 malli on kovin matemaattinen, mutta josta on aloitettava. Täydellinen aineisto
edellyttää jatkuvaa johtamisen aktiivisuuden ja esimieskunnan henkilöstötuottavuuden seurantaa. Se on
mahdollista ja toivottavaakin, jos halutaan varmistaa johdettavien asioiden mahdollisimman hyvä
toteutuminen. Tämä on ERITTÄIN MIELENKIINTOINEN kokonaisuus ja olen mielelläni käytettävissä sen
ratkaisemissa! Yhteys löytyy täältä. https://www.ossiaura.com/yhteystiedot.html

Johtaja tarvitsee oman johtajan tukea, 4.2.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaja-kaipaa-johtajaa
Kirjoitin viime viikolla johtamisen johtamisesta (linkki https://www.ossiaura.com/auran-faktatblogi/johtamisen-johtaminen) laajan artikkelin blogissani. Aihe herätti paljon keskustelua sekä
Linkedinnissä että Twiterissä – ja tietysti myös kasvokkain. Ajatus johtamisen johtamisen tärkeydestä sai
pääosin positiivista kannatusta, joten päätin jatkaa aiheen piirissä. Tällä kertaa vähän lyhyemmällä kaavalla.
Aineistona lähes 1400 esimiestä yli 200 yrityksestä
Urani aikana olen päässyt keräämään ja analysoimaan isoja henkilöstötutkimusten aineistoja. Tässä
yhteydessä sukelsin dataan, jossa oli 1387 esimiestä tai johtajaa 216 yrityksestä. Riittävän iso data, joka ei
jätä spekuloinneille sijaa.
Tein aineistosta ristiintaulukointeja ja korrelaatioanalyyseja yksilövastausten pohjalta. Lisäksi laskin
yrityskohtaiset tunnusluvut eri kysymysten keskiarvoina. Tätä 216 yrityksen dataa käytin
korrelaatioanalyyseissa.
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Piirtelin tuloksista kolme erilaista tuloskuvaa / ristiintaulukointia. Ainakin itselleni oli mielenkiintoista nähdä
esitystapojen vaikutukset tulkintoihin.
Koettu esimiestyö tukee motivaatiota ja omaan työhön vaikuttamista
Ensimmäinen tuloskuva on klassikko, miten koettu esimiestyö heijastuu annettujen vastausten
keskiarvoihin.

Kuva 52. Koetun esimiestyön yhteys motivaatioon ja työhön vaikuttamiseen esimiehillä ja johtajilla.

Kuva 52 tulkinta on selkeä – koetun esimiestyön yhteys motivaatioon ja työhön vaikuttamiseen on selkeä.
Omaan esimieheensä erittäin tyytymättömien motivaatiokysymyksen vastauksen keskiarvo oli 2,99, kun se
esimieheensä erittäin tyytyväisillä oli 4,43. Sama trendi on nähtävissä työhön vaikuttamisen vastauksissa.
Kuva 52 on merkittynä myös henkilöstötuottavuuden keskiarvot eri vastausvaihtoehdoissa. Esimieheen
erittäin tyytymättömien keskiarvo oli 29 ja erittäin tyytyväisien 70. Erot olivat siis huikeita, kun koko
esimieskunnan keskiarvo henkilöstötuottavuusindeksissä oli tässä aineistossa 55. Esimiehilläkin huono
johtajuus lähes puolittaa henkilöstötuottavuuden!
Korrelaatiot koetun esimiestyön, motivaation ja työhön vaikuttamisen välillä olivat tilastollisesti
merkitseviä. Yksilövastauksissa koetun esimiestyön ja motivaation korrelaatio oli r=0,37, p<0,01, reilun
kahden sadan yrityksen aineistossa korrelaatio oli selkeästi vahvempi r=0,88, p<0,001. Koetun esimiestyön
ja työhön vaikuttamisen osalta vastaavat korrelaatiot olivat yksilödatassa r=0,43, p<0,01 ja yritysdatassa
r=0,92, p<0,001.
Vastausten jakaumista lisää tulkintaa koettuun johtajuuteen ja motivaatioon
Kuva 53 olen piirtänyt koetun esimiestyön ja motivaation jakaumakuvan ja ristiintaulukoinnin.
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Kuva 53. Koetun esimiestyön yhteys motivaatioon johtajilla ja esimiehillä. Vasemmassa kuvassa motivaation jakaumat koetun
esimiestyön tasoluokissa, oikeassa kuvassa johtajuuden ja motivaation tasoluokkien ristiintaulukointi.

Kuva 53 tulkinta on mielenkiintoinen. Vasemmassa kuvassa nähdään sama ilmiö kuin kuvassa 1 – hyvä
johtajuus tukee motivaatiota. Esimiestyöhön erittäin tyytyväisistä 91 %:lla motivaatio oli hyvä, kun luku
esimiestyöhön erittäin tyytymättömillä oli 51 %.
Kuva 53 oikeanpuoleisesta kuvasta nähdään ”totuus” koetun esimiestyön ja motivaation yhteyksistä.
Positiivista on se, että puolet (49 %) esimiehistä sekä kokee esimiehensä johtajuuden hyväksi että on hyvin
motivoitunut. Lisäksi ”vaaleanvihreään” ryhmään kuului 23 % esimiehistä, joten kokonaisuudessaan tilanne
oli riittävän hyvä 73 %:lla esimiehistä.
Todella heikko tilanne oli vain kolmella prosentilla vastaajista, lisäksi ”oranssiin” ryhmään kuului 7 %
esimiehistä. Nämä summaantuvat 10 %:iin – se on esimiesryhmä, jolla koettu esimiestyö ja oma motivaatio
horjuvat.
Lisäksi Kuva 53 nähdään, että hyvin motivoituneita esimiehiä oli 74 % (oikeanpuolisen kuvan ylin rivi), ja
heikosti motivoituneita 7 %. Pidän tätä tulosta melko hyvänä.
Omaan työhön vaikuttaminen ja koettu johtajuus
Kuva 54 on jakauma ja ristiintaulukointi koetun esimiestyön ja omaan työhön vaikuttamisen osalta.
Tulokset ovat hyvin samanlaiset, kuin mitä Kuva 53 motivaation osalta.
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Kuva 54. Koetun esimiestyön yhteys mahdollisuuteen omaan työhön vaikuttamiseen johtajilla ja esimiehillä. Vasemmassa kuvassa
työhön vaikuttamisen jakaumat koetun esimiestyön tasoluokissa, oikeassa kuvassa johtajuuden ja työhön vaikuttamisen
tasoluokkien ristiintaulukointi.

Kuva 54 oikeanpuolinen kuva osoittaa, että koetun johtajuuden ja omaan työhön vaikuttamisen
kokonaistilanne oli hyvä 47 %:lla esimiehistä, ja sen lisäksi riittävän hyvä 23 %:lla. Kokonaisuudessaan
tilanne oli riittävän hyvä 70 %:lla esimiehistä.
Todella heikko tilanne oli seitsemällä prosentilla vastaajista, lisäksi ”oranssiin” ryhmään kuului 6 %
esimiehistä. Nämä summaantuvat 13 %:iin – se on esimiesryhmä, jolla koettu esimiestyö ja omaan työhön
vaikuttaminen olivat heikolla tasolla.
Lisäksi Kuva 54 nähdään, että hyvät vaikutusmahdollisuudet oli 72 %:lla esimiehistä (oikeanpuolisen kuvan
ylin rivi), ja heikot vaikutusmahdollisuudet 11 %:lla. Tulos on hieman heikompi kuin motivaatiossa.
70 % esimiehistä OK – 10 % heikossa hapessa
Kuvat Kuva 53 ja Kuva 54osoittavat, että noin 70 %:lla esimiehistä tilanne on koetun johtajuuden sekä
motivaatioin ja omaan työhön vaikuttamisen suhteen kunnossa. Hyvä luku, vaikka 100 % on tietysti tavoite,
kun puhutaan erinomaisesta johtamisen johtamisesta.
Mikä on tulkinta heikossa tilassa olevien esimiesten osuudesta, 10-13 %:sta? 13 % vaikuttaa pieneltä, joka
kahdeksas tuntuu sen sijaan suuremmalta. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että yli 300000
suomalaista työskentelee heikosti voivat esimiehen alaisena. Ja tuo luku on todella iso!
To conclude!
Tämän tulosblogin tulokset ovat järkähtämättömät
•
•
•

esimies tarvitsee oman esimiehensä tukea
oman esimiehen tuki luo pohjaa hyvälle motivaatiolle
oman esimiehen tuki mahdollistaa oman työn paremman hallinnan
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Esimieskin elää luottamuksesta, 20.2.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimies-luottamus
Nostin ”johtamisen johtamisen” fokukseen blogissani tammikuun lopussa (linkki
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-johtaminen). Helmikuun alussa jatkoi pohdintaa
teemalla ”Johtaja tarvitsee oman johtajan tukea” https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtajakaipaa-johtajaa . Nyt tanssitan näppäimistölläni luottamusta, miten sen merkitys näkyy esimiehen ja
johtajan omassa henkilöstötuottavuudessa. Tuossa ensimmäisessä bloggauksessa todistin, miten tärkeä
oma henkilöstötuottavuus on liiketoiminnan aktiivisen johtamisen mahdollistajana. Sen takia fokuksessa on
luottamus & henkilöstötuottavuus!
Oman esimiehen luottamus on todella tärkeää
Luottamuksella on kaksi suuntaa, miten kokee toisen ihmisen luottamuksen ja miten itse luottaa häneen.
Näistä molemmista löytyy paljon faktaa tutkimustietokannoissani. Oman esimiehen luottamuksen
merkitystä pääsemme tarkastelemaan 1400 esimieskuntaan kuuluvan vastausten perusteella. Ja tulos on
hämmästyttävän selkeä.

Kuva 55. Esimiehen luottamuksen yhteys esimiesten omaan henkilöstötuottavuuteen.

Kuva 55 mukaan erittäin suurta luottamusta nauttivien esimiesten henkilöstötuottavuusindeksi oli 71, kun
se todella heikon luottamuksen esimiehillä oli 14! Koko 1400 esimiehen keskiarvo oli 57.
Tulos oli siis selkeä ja mielenkiinnolla analysoin mitkä asiat vaikuttivat koettuun luottamukseen.
Regressioanalyysi tuotti hyvin loogisen tuloksen: muiden esimiestyötä kuvaavien muuttujien rinnalla
koetun luottamuksen eroja selittivät oman työn arvostus, oma osaaminen ja osaamisen hyödyntäminen.
Hyvin henkilökohtaisista asioista koostuu esimiehen oma ”hyvinvointi” – tai hyvä olo esimiehenä
olemiseen.
Entäs toisinpäin – miten luottamus johtoon heijastuu esimiehen henkilöstötuottavuuteen?
Luottamus johtoon on toinen luottamuksen näkökulma. Tässä analysoin ison yrityksen 250 esimiehen,
keskijohtajat ja ylimpään johtoon kuuluvan aineiston. Aikaisemmissa bloggauksissa osoitin, että koko
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henkilöstön luottamuksella oli suuri merkitys koko organisaation henkilöstötuottavuuteen. Mutta tämä
analyysi osoitti, että sama pätee myös johtavassa asemassa oleviin.

Kuva 56. Henkilöstötuottavuuden ja johtoon luottamisen yhteys eri tason esimiehillä.

Kuva 56 osoittaa selkeän yhteyden johtoon luottamisen ja henkilöstötuottavuuden välillä. Voidaan jopa
sanoa, että täysin johtoon luottavien esimiesten henkilöstötuottavuus on todella rautaisella tasolla! Tuolla
porukalla saadaan aikaan vaikka mitä! Käytännössä näillä esimiehillä motivaatio ja sitoutuminen ovat
tasolla 5, samoin osaaminen ja omaan työhön vaikuttaminen. No yksi näistä neljästä voi olla 4. Ja sitten
työkyky on 9. Noista se 80 koostuu.
Tein taas tarkemman analyysin johtoon luottamiseen vaikuttavista tekijöistä. Esiin nousivat
regressioanalyysissa omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuus, yrityksen maine, tiedonkulku yksiköiden
välillä ja muille avun antaminen. Kun työt sujuvat ja tieto liikkuu, on johto ansainnut esimiehen
luottamuksen.
To conclude!
Tämän tulosblogin yhteenveto on helppo tehdä:
•
•

luottamuksella on todella iso merkitys henkilöstötuottavuuteen
luottamusta kasvattavat osaaminen, omaan työhön vaikuttaminen ja tiedonkulku – jotka kaikki
ovat hyvän johtamisen ja ”johtamisen johtamisen” peruselementtejä
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Johtamisen johtaminen tukee itseohjautuvuutta, 20.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-johtaminen-itseohjautuvuus
Tämän blogitekstin otsikko tuntuu varmaan eriskummalliselta – itseohjautuvuuteen vaikuttaa positiivisesti
ei vain pelkästään johtaminen, vaan johtamisen johtaminen! No, tämä vaatii selvitystä.
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimus meneillään
Teemme parhaillaan tiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen Itseohjautuvuuden johtaminen
2020 tutkimusta Työsuojelurahaston tuella. Aineiston keruu on loppusuoralla, nyt tietokannassa on 244
yrityksen vastaukset.
Kartoitamme yritysten johtamiseen liittyen mm. sitä miten esimiehiä johdetaan, miten heidän vastuu
alaisistaan on päätetty (vastuuta on tai ei ole) ja miten aktiivisesti esimiehet toimivat eri osa-alueilla (esim.
osaamisen, motivaation, tasa-arvon ja työkuormituksen johtaminen).
Tämän lisäksi kartoitamme itseohjautuvuuden johtamiseen liittyviä toimintatapoja, joista oleellinen on
esimiesten kannustaminen itseohjautuvuuteen. Tätä kysyttiin sekä normaaliajan että korona-ajan osalta.
Johtamisen johtaminen jakaantuu kolmeen tasoluokkaan
Esimiestyön johtaminen – siis johtamisen johtaminen – jakaantuu päätösten ja aktiivisuuden mukaan
kolmeen tasoluokkaan. 46 % yrityksistä ei ole päättänyt esimiehille vastuuta ja roolia alaisten johtamisessa,
27 % on päätöksen tehnyt ja toiminta on passiivista, 27 % on päätöksen tehnyt ja toiminta on aktiivista.
Johtamisen johtamisen taso heijastuu itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen
Täytyy tunnustaa, että väliotsikot tässä bloggauksessa ovat tarkoituksellisen monimutkaisia. Tarkoitukseni
on sanoa, että mitä paremmin esimiehiä johdetaan, sitä paremmin he kannustavat ihmisiä itseohjautuvaan
työn tekemiseen. Tämä nähdään Kuva 57 tuloksista.

Kuva 57. Esimiestoiminnan tason yhteys esimiesten itseohjautuuteen kannustamisen tasoon.

Kuva 57 tulkinta on selkeä: johtamisen johtamisen suhteen parhaista yrityksistä 60 %:ssa esimiehet
kannustavat ihmisiä itseohjautuvuuteen hyvin. Muissa tasoryhmissä tuo osuus on 29-34 %. Mielenkiintoista
on havaita, että pelkkä päätös esimiesroolista (ja sen jälkeen passiivinen toiminta) ei tuo mitään eroa
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päättämättömyyteen verrattuna. Johtamisen johtamisessa on siis kaksi vaihetta: tehdä päätös ja tehdä
asiat hyvin!
Tuo hyvin tekeminen näkyy mm. esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotuksena. Tätä painotusta
kysyttiin neliportaisella kysymyksellä (ei lainkaan, vähän, kohtalaisesti, paljon). Esimiestoiminnaltaan
alimman tason yrityksistä 21 % vastasi ”paljon”, keskitason yrityksistä 39 % ja ylimmän tason yrityksistä 63
%. Osa aktiivista toimintaa oli siis koulutuksen sisältöjen oikea painotus, joka osaltaan tuki esimiesten
aktiivisuutta itseohjautuvuuden tukemisessa.
Johdon strategiatyö ja esimiesvastuun päätös tukevat itseohjautuvuutta
Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus vaikuttaa merkittävästi henkilöstötuottavuuden johtamisen
tasoon. Kun työhyvinvointi ja henkilöstöasiat ovat vahvasti mukana strategiatyössä, johdetaan ihmisiä
paremmin – päätöksiä tehdään ja prosessit toimivat aktiivisesti.
Näin on myös itseohjautuvuuden johtamisen suhteen, kuten jo aikaisemmin bloggasin kahteenkin kertaan,
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuus-koronakriisi
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuuden-muutos. Nyt otin analyysiin johdon
strategiatyön rinnalle päätetyn esimiesvastuun.

Kuva 58. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen (ei lainkaan, vähän vs. kohtalaisesti, paljon) ja päätetyn esimiesvastuun
yhteydet itseohjautuvuuteen kannustamisen tasoon normaaliaikana (vas) ja korona-aikana (oik).

Kuva 58 ensimmäinen tulkinta osoittaa, että itseohjautuvuuteen kannustaminen väheni koronakriisin
aikana, oikeanpuolisessa kuvassa on enemmän punaista. Toisaalta kuva osoittaa johdon strategiatyön
työhyvinvointipainotuksen ja esimiesvastuusta päättämisen merkityksen itseohjautuvuuden johtamisen
tasoon. Voisi sanoa, että strategiatyön linjaukset ovat tärkeimpiä ja johtamisen johtaminen viimeistelee
hyvän työn. Tästä päästään seuraavaan väliotsikkoon, joka on jopa edellisiä kryptisempi!
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Johtaminen ja johtamisen johtaminen ovat hyviä lääkkeitä itseohjautuvuuteen – mistä niitä saisi lisää?
Kuva 57 ja Kuva 58 osoittavat selkeästi, että johtaminen (johdon strategiatyön painotus) ja johtamisen
johtaminen (esimiesten vastuu ja aktiivisuus) heijastuvat positiivisesti itseohjautuvuuden johtamiseen.
Haasteeksi nousee se, että vain 27 % yrityksistä hoitaa johtamisen johtamisen hyvin. Tekee päätöksen
esimiesvastuusta JA johtaa aktiivisesti esimiesten työtä. ja se tuottaa tuloksia.
Yrityksen kannattavuus, taloudellinen tuloskunto on yksi merkittävä ylintä johtoa motivoiva asia. Ja se voisi
motivoida heitä myös parempaan esimiestyön johtamiseen. Tästä saamme tietoa syksyllä, jahka saamme
Bisnode Finland Oy:ltä tutkimukseen osallistuneiden yritysten tilinpäätöstiedot. Tällä hetkellä olemme
yritysten antamien taloudellisen tilan arvioiden varassa. Koronakriisin aikaista taloustilannetta arvioi
hyväksi tai erinomaiseksi puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä.
Esimiestoiminnaltaan parhaista yrityksistä hyvän tai erinomaisen arvion antoi 58 %, kun luku oli keskitason
yrityksissä 46 % ja alimman tason yrityksissä 48 %. Pieni ero siis parhaiden eduksi.

MUUTOSJOHTAMINEN – JOHTAMINEN KORONAKRIISIN AIKANA
Muutosjohtaminen on tavoitteita, kommunikointia ja aktiivisuutta,
3.3.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/muutosjohtaminen
Muutosjohtaminen on ollut viime vuosina johtamisoppien kärjessä. Hyvän johtajan pitäisi olla hyvä
muutosjohtaja. Olen eri mieltä – hyvän johtajan tulee olla hyvä johtaja. Hyvän johtamisen (management)
ytimeen sitoutuu kaikki muutosjohtamisen elementit jo itsestään; eikä tarvita erillistä muutosjohtamista.
Tarvitaan päätöksiä tavoitteista, avointa kommunikointia ja johtamistyön aktiivisuutta.
Muutosjohtaminen on normaalia hyvää johtamista
Olen jo kauan kipuillut muutosjohtamisesta ja sen erityisestä asemasta – miksi ihmeessä organisaation
toiminnasta tulee erotella joku asia ihan muutoksen alle? Eikö hyvä johtaminen nykymaailmassa ole
jatkuvaa muutoksiin reagointia ja niiden mukaan toiminnan ohjaamista? Tietysti jos johtaminen on
huonoa– tavoitteetonta, vastuuttamatonta, laiskaa ja seuraamatonta, tarvitaan johonkin asiaan erillinen
muutosprojekti johtamisineen. Hyvä johtaminen, ainakin henkilöstötuottavuuden suhteen on
järjestelmällisen jämäkkää: päätetään tavoitteet, vastuut ja roolit, toimitaan aktiivisesti ja mitataan
muutoksia riittävän usein, jotta liiketoiminnan ja ympäröivän maailman muutoksiin voidaan reagoida
nopeasti. Ja strategisen viisauden tai intuition kautta ennakoidaan tulevat muutokset muita paremmin.
Muutosjohtamisen mallin sisältö johtajuustutkimuksesta
Olen viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt yritysten esimieskuntaan kuuluville johtajuustutkimuksia,
joilla olen kartoittanut tavoitteiden konkreettisuutta, johtamisen osaamista, toimintatapoja ja aktiivisuutta,
koettua omaa ja oman esimiehen johtajuutta sekä henkilöstötuottavuutta. Tästä aineistosta olen blogannut
mm. johtamisen johtamisen https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-johtaminen ja
esimiesten motivaation johtamisen https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/oma-motivaatiojohtaminen osalta.
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Mallinsin johtajuustutkimuksen aineistosta muutosjohtamisen faktorin kolmen osa-alueen yhdistelmänä
seuraavasti:
•
•

•

Tavoitteellisuus: tavoitteiden konkreettisuus henkilöstötuottavuudessa (motivaatio, osaaminen,
työkyky), ilmapiirissä, työturvallisuudessa, työn sujuvuudessa ja liiketoiminnan tuloksellisuudessa
Kommunikointi: keskustelu alaisten kanssa tavoitteista, osaamisesta, työvastuista, uusista
työasioista ja kehittämisideoista, palautteen antaminen, aktiivinen motivointi sekä alaisten
aktiivinen kuuntelu
Johtamisen aktiivisuus: aktiivisuus työn organisoinnin ja työtapojen kehittämisessä, oman toimialan
kehityksen seuranta, asiakastarpeiden tunteminen ja asiakaspalautteeseen reagointi,
liiketoiminnan tuloksellisuuden seuranta.

Kommunikointi aktiivisinta, tavoitteissa eniten parannettavaa
Mallintamassani muutosjohtamisen faktorissa suhteessa parhaassa tilassa oli kommunikointi ja tavoitteiden
konkreettisuudessa oli eniten parannettavaa. Kokonaisuudessaan muutosjohtamisen faktorin keskiarvo oli
68,6 ja vaihteluväli 50 – 85. Jakauma on Kuva 59.

Kuva 59. Muutosjohtamisen faktorin jakauma.

Kuva 59 osoittaa, että 84 % esimieskuntaan kuuluvista sijoittuu muutosjohtamisen faktorissa välille 60 – 80.
Keskiarvon ja keskihajonnan mukaan viitearvoiksi muodostuu seuraava: heikko alle 58, välttävä 58-65,
keskitaso 65-72, hyvä 72-80, ja erinomainen yli 80.
Esimiesten henkilöstötuottavuus tukee muutosjohtamista!
Muutosjohtaminen on siis tavoitteita, kommunikointia ja aktiivisuutta. Seuraavaksi testasin, miten
esimiesten ja johtajien oma henkilöstötuottavuus heijastuisi muutosjohtamisen tasoon. Ja heijastuihan se!
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Kuva 60. Johdon ja esimiesten henkilöstötuottavuus heijastuu muutosjohtamisen tasoon.

Kuva 60 tulkinta on selkeä: erinomaisen henkilöstötuottavuuden johtajat ovat hyviä muutosjohtajia, heikon
henkilöstötuottavuuden johtajat taas huonoja muutosjohtajia. Ollaan johtajan oman hyvinvoinnin, vireen ja
dynaamisuuden ytimessä! Henkilöstötuottavuushan koostuu motivaation ja sitoutumisen, osaamisen ja
oman työn hallinnan sekä työkyvyn yhdistelmästä. Henkilöstötuottavuuden vaikutus koostuu sen kaikista
osa-alueista, toki suurimmat painotukset ovat motivaatiolla ja osaamiselle, oman työn kaikkien osaalueiden osaamisella.
Jos henkilöstötuottavuus on tärkeä muutosjohtamisen polttoaine, miten sitä kehitetään?
Kuva 60 visualisoi henkilöstötuottavuuden suuren merkityksen johtajien muutosjohtamisen aktiivisuudelle.
Siitä herää luonteva kysymys, miten johdon ja esimiesten henkilöstötuottavuutta kehitetään? Ja vastaus on
sama kuin henkilöstöllä: oman esimiehen tuella, luottamuksella ja kannustuksella!

Kuva 61. Esimiehen koetun luottamuksen ja positiivisen palautteen tason yhteys henkilöstötuottavuuteen esimiehillä ja johdolla.
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Esimiehen antama luottamus ja palaute koostuu Kuva 61 esimerkissä kahden kysymyksen summasta, joka
on keskiarvon ja -hajonnan mukaan jaettu kolmeen tasoluokkaan. 9-10 tasolla olevalla esimiestuen
ryhmässä 77 % kuuluu henkilöstötuottavuudessa ylimpään luokkaan. Heikon luottamuksen ja palautteen
ryhmässä vastaavasti 53 % johtajista kuuluu henkilöstötuottavuuden alimpaan luokkaan. Niin vahva on
oman esimiehen syvällinen tuki myös esimiesasemassa oleville! Käsittelin samaa ilmiötä aikaisemmin
”johtamisen johtamisen” perusartikkelin kuvassa 2. (linkki https://www.ossiaura.com/auran-faktatblogi/johtamisen-johtaminen). Samassa bloggauksessa (kuva 1) esitin, miten vahvasti
henkilöstötuottavuuden johtaminen esimiestyön osalta vaikuttaa johtajuuden tasoon.
Eikä tässä vielä kaikki - muutosjohtamisen aktiivisuudella on myös yhteys kannattavuuteen!
Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hankkeen 35 pk-yritystä tarjoaa hyvän testiryhmän
muutosjohtamisen taloudellisen vaikuttavuuden analysoimiseen. Ja onhan sillä, heikoimmassa
muutosjohtamisen ryhmässä kannattavuus oli 3,0 %-yksikköä alle toimialan mediaanin, keskitason
ryhmässä -1,4 %-yksikköä alle ja parhaassa ryhmässä 1,0 %-yksikköä yli toimialan mediaanin, eli
kilpailijoiden. Muutosjohtamisella – osana hyvää johtamista oli siis myös taloudellista merkitystä! Jos nyt
halutaan erikseen muutosjohtamisesta puhua.
Hyvän ja huonon muutosjohtamisen heijastama ero kannattavuuteen oli pk-sektorin teollisuusyrityksissä 4
%-yksikköä – aika paljon siis!

To conclude – muutosjohtamisen lyhyt oppimäärä
Tekemäni määritelmä sekä analyysini tulokset antavat selkeät johtopäätökset
•
•
•
•
•
•

ei ole erillistä muutosjohtamista – on vain johtamista, jossa hyvällä tasolla reagoidaan muutoksiin ja
johdetaan ihmisiä muuttuvassa ympäristössä
johdetaan henkilöstötuottavuutta hyvin, se varmistaa johtajuuden hyvät toimintatavat
johdetaan esimiehiä ja johtajia henkilöinä hyvin, varmistetaan heidän kokema hyvä johtajuus, tässä
ollaan ns. johtamisen johtaminen ytimessä
esimiesten ja johdon henkilöstötuottavuus kasvaa ja sillä on positiivinen vaikutus
muutosjohtamisen aktiivisuuteen
muutosjohtaminen on hyvää johtamista, jossa yhdistyvät tavoitteellisuus, hyvä kommunikointi ja
johtamisen aktiivisuus
hyvä muutosjohtaminen heijastuu kannattavuuteen ja sen kautta kestävään kasvuun

Näistä tulkinnoista ja taloudellisesta vaikuttavuudesta voisi piirtää vaikka kehän kuvan 4 tapaan!
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Motivoitunut ja osaava esimies on hyvä muutosjohtaja, 7.3.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/muutosjohtaminen_motivaatio
Bloggasin muutama päivä sitten (3.3.2020) muutosjohtamisen mallista ja muutosjohtamisen kehästä (linkki
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/muutosjohtaminen). Totesin silloin analyysin perusteella,
että esimiehen omalla henkilöstötuottavuudella oli suuri merkitys muutosjohtamisen aktiivisuuteen. Nyt
palaan tähän aiheeseen tarkempien analyysien kera.
Esimiehen oma henkilöstötuottavuus on muutosjohtamisen ekologista energiaa!
Kirjoitin kolme päivää sitten ”Henkilöstötuottavuuden vaikutus koostuu sen kaikista osa-alueista, toki
suurimmat painotukset ovat motivaatiolla ja osaamiselle, oman työn kaikkien osa-alueiden osaamisella”.
Nyt pureudun motivaatioon ja johtajan osaamiseen tarkemmin. Miten ne vaikuttavat muutosjohtamisen
aktiivisuuteen, mitkä tekijät vaikuttavat niihin ja mitkä johtamisen elementit ovat tämän kaiken
taustalla.
Lyhyenä kertauksena todettakoon, että mallintamani muutosjohtamisen faktori koostui tavoitteellisuuden,
kommunikoinnin ja johtamisen aktiivisuuden elementeistä.
Selvähän se on – motivaatio ja osaaminen ovat muutosjohtamisen kivijalka
On selvää, että esimiehen hyvä motivaatio ja osaaminen johtajan työssä on perusta muutosjohtamiselle.
Varmuuden vakuudeksi piirsin ilmiöstä 3D kuvan.

Kuva 63. Osaamisen ja motivaation yhteys muutosjohtamisen aktiivisuuteen.

Kuva 63 tulkinta on selkeä, parhaan motivaation ja parhaan osaamisen yhdistelmä tuottaa aktiivisimman
muutoksen johtamisen.
Seuraava kysymys onkin sitten mielenkiintoinen, mitkä tekijät ovat yhteydessä esimiehen hyvään
motivaatioon ja mitkä tekijät tukevat esimiehen osaamista.
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Motivaation ja osaamisen taustalla yksilöllisiä ja työhön liittyviä tekijöitä
Lähdin analysoimaan esimiehen motivaatioon ja osaamiseen vaikuttavia tekijöitä kahden ison
kyselyaineiston pohjalta. Molemmissa aineistoissa on yli tuhat esimiesten ja johtajien vastausta. Muodostin
datoista myös yrityskohtaisiin tunnuslukuihin pohjautuvat aineistot ja analysoin molempia.

Kuva 64. Muutosjohtamisen aktiivisuutta selittävä kokonaisuus.

Kuva 64 tulokset olivat mielestäni loogisia, sekä osaamiseen että motivaatioon oli yhteydessä koettu
esimiestyö ja työyhteisön toimivuus. Lisäksi osaamisen tasoa selitti työn, toimenkuvan ja vastuiden selkeys
sekä osaamisen kehittämisen aktiivisuus. Motivaation tasoa selitti lisäksi työn merkityksellisyys ja
esimiehen oma energisyys.
Koettu esimiestyö – siis oman esimiehen johtajuus on vahvasti sekä osaamisen että motivaation taustalla –
ja niiden kautta siis muutosjohtamisen aktiivisuuden buustaajana. Tullaan siis taas ”johtamisen
johtamiseen”, joka tuntuu olevan selittävä tekijä melko monessa johtamisen ”lopputuloksen” analyysissa.
Mielenkiintoista oli myös se, että esimiehen energisyys nousi tärkeäksi motivaation tasoa selittäväksi
tekijäksi. Energia on energiaa! Ja sen lisäämiseen on monta tuttua keinoa: liiku säännöllisesti, syö hyvin ja
nuku riittävästi!
Miten johtaminen vaikutti osaamisen ja motivaation tasoon?
Kuva 64 on alimmaisena henkilöstötuottavuuden johtamisen ydinasiat esimiehen motivaation ja osaamisen
taustalla. Tämä analyysi perustui vuosien 2016 ja 2018 henkilöstötuottavuuden johtamisen tutkimuksiin,
joissa kartoitettiin johtamiskäytänteiden lisäksi esimiesten motivaatiota ja osaamista.
Analyysi nosti esiin pelkistetysti johdon päätösten tason: kun on päätetty esimiehille rooli ja vastuu
henkilöstötuottavuudessa, kun on tehty päätös tehdä kirjallinen suunnitelma; kun on tehty päätös
työhyvinvoinnin suuresta painoarvosta johdon strategiatyössä ja kehityskeskusteluissa, niin silloin
esimiesten motivaatio ja osaaminen ovat hyvällä tasolla. Eivät siis sattumalta, vaan päätösten kautta.
On tietysti selvä, että pelkät päätökset eivät riitä – tarvitaan myös toimintaa. Vuonna 2009 alkanut
tutkimussarja on osoittanut, että päätökset ovat toiminnan aktiivisuuden ydin. Päätöksillä luodaan
aktiivinen kulttuuri, jossa etsitään ratkaisuja tavoiteltuihin asioihin. Voisikin sanoa, että johdon päätökset
ovat paras (ja ainoa!) tapa kehittää aktiivista yrityskulttuuria. Toisin päin asian voi ilmaista siten, että ilman
päätöksiä prosessit pyörivät tehottomina – jos pyörivät lainkaan.
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Tähän voisi pyöräyttää muutosjohtamisen kehän!
Edellisessä bloggauksessani https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/muutosjohtaminen piirsin
muutosjohtamisen kehän, mutta on ihan perusteltua uudistaa se tähänkin.

Kuva 65. Muutosjohtamisen kehä.

Tässä bloggauksessa käsittelin siis tarkemmin kahta alinta laatikkoa, esimiehen henkilöstötuottavuutta ja
sen yhteyttä muutosjohtamisen aktiivisuuteen.
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Etätyötä johdetaan ihminen ihmiselle, 15.3.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/etatyon-johtaminen
Koronaviruksen aiheuttama etätyöaalto on kaikkien huulilla juuri nyt (15.3.2020). Eri toimijoiden, niin
asiantuntijoiden kuin teleoperaattoreiden sivuilta olemme päässeet lukemaan hyviä ohjeita etätyön
johtamisesta. Minäkin tartuin tutkimustietokantoihini ja tutkailin asiaa. Aineistona minulla oli 1500
esimiehen ja yli kymmenen tuhannen työntekijän ja toimihenkilön vastaukset reilusta kahdesta sadasta
yrityksestä.
Etätyön yksi haaste on tiedonkulku organisaation eri tasojen välillä. Analyysissa etsin ensin johdon
toimintatavoista niitä, jotka eniten heijastuivat tiedonkulun tasoon. Sitten analysoin, miten tiedonkulun
aktiivisuus vaikutti työntekijöiden ja toimihenkilöiden henkilöstötuottavuuteen.
Johdon suunnitelmallisuus ja viestintä varmistavat tiedonkulun tason
Tein regressioanalyyseja siitä, mitkä tekijät vaikuttivat esimiesten kokemaan tiedonkulun sujuvuuteen.
Tuloksissa nousi esiin kaksi johdon koettua toimintaa, johtaja toimii suunnitelmallisesti sekä johtaja
tiedottaa riittävästi. Muodostin näistä summamuuttujan ja jaoin sen keskiarvon ja -hajonnan mukaan
kolmeen tasoluokkaan. Kuva 66 esittää tiedonkulun sujuvuuden näissä tasoluokissa.

Kuva 66. Johdon suunnitelmallisuuden ja viestinnän tason yhteys tiedonkulun sujuvuuteen esimiesten kokemana.

Kuva 66 tulkinta on selkeä: kun johto toimii suunnitelmallisesti ja viestii riittävästi, niin tieto kulkee. Ei
todellakaan yllättävä tulos.

Tämä tutkimuksen tulos testataan tänään 15.3.2020 sunnuntai-iltana sadoissa
yrityksissä. Johtoryhmät pohtivat huomista ja viestivät omille alaisilleen ja he
puolestaan omille alaisilleen, jne. Todellinen johtamisen johtamisen supertesti!

66
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Tiedonkulku on tärkeää henkilöstötuottavuuden takia!
Tiedonkulun sujuvuudella on iso itseisarvo, mutta tärkeintä on sen yhteys henkilöstön suorituskykyyn,
henkilöstötuottavuuteen. Kuva 67 esittää tulokset 10000 henkilöstöön kuuluvan vastauksista.

Kuva 67. Tiedonkulun sujuvuuden yhteys henkilöstötuottavuuteen.

Kuva 67 tulkinta on todella tyly: kun tieto ei kulje, on henkilöstötuottavuus surkealla tasolla! Henkilöt, jotka
arvioivat työyksikön sisäisen tiedonkulun sujuvan erittäin heikosti tai heikosti, ovat
henkilöstötuottavuudeltaan heikolla tasolla. Toinen ääripää ovat ihmiset, jotka kokevat tiedonkulun
sujuvan erittäin hyvin – heillä henkilöstötuottavuus on hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Mitä opimme tästä: puhelin käteen ja soittorumba pystyyn! Sähköpostien ohella
ihmiset kaipaavat nyt ihmisen ääntä!
Ai että miksi henkilöstötuottavuus on tärkeää?
Henkilöstötuottavuuden tärkeys pohjautuu siihen, että sen taso määrittää hyvin paljon kannattavuuden
tasosta. Kaava on tosi selkeä: hyvä henkilöstötuottavuus = hyvä kannattavuus TAI toisinpäin esitettynä:
huono henkilöstötuottavuus = huono kannattavuus!
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Kriisiajan ja uuden ajan ihmisten johtaminen, 28.3.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-korona
Tämän aamun (28.3.2020) #lauantaipöhinä keskustelussa pyöri aktiivisesti Antti Palkenin
https://twitter.com/AnttiPalken postauksen Are You Leading Through the Crisis … or Managing the
Response? https://hbr.org/2020/03/are-you-leading-through-the-crisis-or-managing-the-response
ympärillä. Eritoten iso #V, eli https://twitter.com/villetolvanen oli vauhdissa – niin kuin muukin jengi. Ja
Ville se haastoi mut bloggaamaan – ja minä otin näppikisen esiin. Täältä pesee.
Taustaa

Historiankirjoitus tulee toteamaan, että olemme työelämässä eläneet kolmea aikakautta, aikaa
ennen koronaa, korona-aikaa ja aikaa koronakriisin jälkeen. Nämä kolme aikaa ovat vahvasti
yhteydessä toisiinsa ihmisten johtamisessa; mitä paremmin olet johtanut ihmisiä ennen
koronakriisiä, sitä paremmin selviät siitä ja sitä paremmin johdat jatkossakin.
Tiedän tutkimussarjamme (Aura, Ahonen, Ilmarinen, Hussi v 2009-2018, ks.
www.ossiaura.com/htj2018 ) 2500 organisaation tuloksista, että ihmisten johtamisen erot eri
organisaatioiden välillä ovat suuria. Viidesosa johtaa hyvin, puolet keskitasoisesti ja kolmannes
huonosti. Parhaat ovat päättäneet tavoitteet ja eri toimijoiden vastuut, kehittävät asioita
tehokkaasti ja mittaavat muutoksia tarkasti. Heikoimmilla nämä kaikki on tekemättä ja johtaminen
on poukkoilevaa, pääosin ongelmiin vastaavaa. Keskitason firmoissa nämä ääripäät sekoittuvat
lukemattomilla yhdistelmillä.
Kriisin aikana

Kriisin aikana pääset nauttimaan aikaisemman johtamisen luomasta pohjasta: Hyvä ihmisten
johtaminen ja esimiesten kehittäminen on nyt kullan arvoista. Ja valitettavasti välinpitämättömyys
ihmisistä voi nyt kostautua.
Mutta nytkin on mahdollista ottaa iso askel, kriisissä kaikki selkeytyy – pikkuasiat voidaan siirtää
syrjään. Keskitytään oleelliseen. Tässä ohjeeni:

1. Johda ihmisten kautta – älä keskity vain asioihin
Johtajana joudut keskittymään lukuisiin asioihin, se on selvä. Mutta muista, että sinun
ihmisesi tekevät ne kaikki puolestasi. Mieti asiaa, pohdi sitä tiimisi kanssa ja ratkaisen se
ihmistesi kanssa.

2. Päätä ja kommunikoi tavoitteet selkeästi – vaikka vain päivä kerrallaan
Tulevaisuus on usvainen ja epävarmuus on pahinta, joten anna ihmisille selkeyttä, vaikka
vain päiväksi kerrallaan. Ole rehellinen, tämän päivän päätös voi olla väärä, mutta huomenna
voidaan tehdä oikea päätös. Kommunikoi – luo tarvittaessa koko firman Whatsup-ryhmä
nopeaa informointia varten.

3. Anna vastuuta – luota ihmisiin
Ihmiset tekevät työsi – luota heihin. Ihmiset tuntevat vastuualueensa työt parhaiten, joten
anna heille päätösvaltaa nopeasti esiin tulevissa asioissa. Joskus alaisen päätös voi olla väärä
– niin kuin Sinullakin joskus, mutta siitä jatketaan oikealla päätöksellä. Ison kuvan kautta
aitoa vastuuta porukalle!
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4. Palkitse aina kun on mahdollista – nyt jos koskaan julkinen kiitos kantaa ihmistä
Palkitseminen ruokkii meidän kaikkien motivaatiota, kyllähän se hyvää tekee! Kriisissä
palkitseminen pitää olla välitöntä ja sopivasti julkista – palkittavan oman viiteryhmän tietoon
tulevaa. Kaikki ymmärtävät, että juuri nyt ei ole ruhtinaallisen rahallisen palkitsemisen
paikka, mutta sanoja, eleitä ja hyvää fiilistä kannatta nyt tuhlata. Tietysti asiaperusteisesti.
Kriisin jälkeen on uuden johtamisen aika

Kaikki kriisit päättyvät ja niin koronastakin päästään. Johtaminen kriisin aikana virtaviivaistuu ja
siitä on hyvä siirtää oikeat opit myös tulevaisuuteen. Ne ovat sopiva yhdistelmä jämäkkää
päätöksentekoa, vastuun jakamista ja jatkuvaa seurantaa.

1. Strategian kautta ihmisten johtamisen tavoitteisiin
Koronakriisi opettanee yrityksiä siihen, että monivuotiset, jopa vuosikohtaiset liiketoiminnan
strategiat jäävät historiaan. Samalla se opettaa sitä, että keskitytään niihin kyvykkyyksiin,
joilla strategian tavoitteet toteutetaan. Pohtikaa nämä kyvykkyydet ja päättäkää niille
tavoitteet. Ehdottomasti mitattavat, numeraaliset tavoitteet.

2. Päättäkää selkeät, mutta joustavat vastuut kaikille
Vastuu liiketoiminnassa ja vastuu ihmisten johtamisessa on aktiivisen toiminnan edellytys.
Päättäkää siis jokaiselle vastuu ihmisten johtamisessa, jokaiselle esimiesasemalle olevalle ja
myös jokaiselle itsejohtamisen näkökulmasta. Kun vastuut on päätetty ja ne on otettu,
voidaan myös olla joustavia – autetaan kaveria tarvittaessa.

3. Päättäkää kehittää strategian kannalta oleellisia kyvykkyyksiä
Varsinkin isommissa yrityksissä on paljon kehittämisprosesseja, joista osa on lakisääteisiä,
osa perinteisiä ja osa tärkeitä. Lakisääteiset hoidetaan ammattitaidolla, perinteiset
unohdetaan ja tärkeisiin keskitytään. Listatkaa kaikki prosessit ja arvioikaa henkilöstön
kautta johtoryhmässä, mihin keskitystään kunnolla – liiketoiminnan edistämisen
varmistamiseksi.

4. Antakaa ihmisille aivan liian paljon vastuuta omassa työssään
Meidän jokaisen täysi potentiaali tulee käyttöön, kun meille annetaan niin paljon valtaa, että
esimies on kauhuissaan! Ihmiset ovat oman työnsä parhaita – joskus ainoita asiantuntijoita,
annetaan heidän olla. Taustalla tietysti yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja yksikön / tiimin
todellisuus. Ei hörhöillä liian vapauden kanssa, ja ei pakoteta kaikkia täyteen
itseohjautuvuuteen, ei se kaikille sovi.

5. Seuratkaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden muutoksia aivan kriisiajan
intensiteetillä
Koronakriisi opettaa yrityksiä nopeaan ilmiöiden mittaamiseen ja muutosten tulkintaan. On
syntynyt uusi, tärkeä kyvykkyys! Älkää hukatko tätä kyvykkyyttä, seuratkaa, mitatkaa,
arvioikaa johtajuutta ja henkilöstötuottavuutta koko ajan. Miten sujuvasti asiat etenevät,
miten alaiset kokevat johtajuuden? Mikä on ihmisten motivaatio tänään, miten sitoutunutta
porukka on?
Uusi johtaminen on siis liiketoiminnan tavoitteita tukevaa, jämäkkää päättämistä, selkeästi ja
paljon vastuuta antavaa. Tiedetään roolit, tiedetään johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden taso
koko ajan – osataan tehdä oikeita päätöksiä niidenkin suhteen tarvittaessa päivittäin. Ehkä
kuitenkin kuukausittain tai kvartaaleittain.
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Henkilöstötuottavuus korostuu kriisiaikana, 9.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-kriisiaikana
Henkilöstötuottavuus koostuu ihmisten motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä. Motivaation ohessa on
sitoutuminen ja osaamiseen liittyy vahvasti oman työn hallinta, työhön vaikuttaminen. Tämä kokonaisuus
on vahva tuloksellisuuden tekijä: kun henkilöstötuottavuus on kunnossa, heijastuu se kannattavuuteen
useita prosenttiyksiköitä parempana käyttökatteena. Katso ilmiön perusteet tästä
https://www.ossiaura.com/henkilostotuottavuus.html
Kriisiaikana korostuvat motivaatio ja koettu työn hallinta
Henkilöstötuottavuuden vaihtelussa suurimmat erot yritysten välillä aiheutuvat motivaation ja työn
hallinnan eroista. Nämä erot korostuvat kriisiaikoina, joten nyt niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Oheinen kuva on koostettu 220 yrityksen aineistosta. Kuvassa sekä motivaatio että työhön vaikuttaminen
on jaettu viiteen tasoryhmään, joiden suhteen on laskettu henkilöstötuottavuusindeksin, HTI:n keskiarvo.
Kuvan pystyakseli kuvaa HTI:n tasoa, arvot alle 36 on heikko, 36-45 välttävä, 45-54 keskitaso, 54-63 hyvä ja
yli 63 erinomainen. Mutta minulle perinteisen grafiikan jälkeen ohjeisiin!

Ratkaiskaa yhdessä motivaation ydin!
Motivaatio työssä koostuu lukemattomista asioista, joista oleellisimmat ovat työn merkityksellisyys ja
henkinen palkitsevuus, aikaansaamisen tunne sekä asiakaspalaute. Jokaisessa työssä nämä muodostuvat
omalla tavallaan ja lisäksi jokaisessa työssä ja työyhteisössä on muita motivaatioon vaikuttavia tekijöitä.
Näitä motivaatiotekijöitä kannattaa miettiä yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken. Miten
etätyössä ”saadaan aikaiseksi”, miten etätyössä näkee asiakkaan reaktiot, miten kriisityössä kokee
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palkitsevuutta, jne. Miettikää, tunnistakaa ja sopikaa yhdessä keinot motivaation tukemiseen. Aikaan
saamisen huomioiminen, vaikka kolme kertaa päivässä, kiitos hyvästä työstä, jne ovat tehtävissä olevia
tärkeitä tekoja!
Oman työn hallinta haltuun!
Kokemus oman työn hallinnasta on tärkeä osa henkilöstötuottavuutta ja sen kautta tuloksellista
liiketoimintaa. Kriisiolot ovat työn hallinnan suhteen todella kriisioloja sekä etätyössä kotona, että eritoten
työssä paineessa tartuntauhan alla.
Etätyössä työn hallintaa voidaan tukea aikataulujen ja työn organisoinnin selkeydellä. Kannattaa ehkä tehdä
jopa lukujärjestyksen tapainen aikataulutus omalle ja tiimin työlle, silloin ”homma on hallussa”. Työn
olosuhteet ja välineet ovat luonnollisesti työn hallinnan perusta, silloin tarkistuslistalla ovat työpiste
kotona, tietoliikenneyhteydet ja toimivat järjestelmät. Olosuhteissa työnantajan mahdollisuudet ovat
rajalliset, työpiste on kotona. Toki esimerkiksi lisänäyttö läppäriin voisi olla hyvä ergonomian parannus.
Koronauhan alla työtä tekevillä tärkeintä on turvata ihmisten terveys. Terveydenhuollossa tämä on
itsestään selvyys, mutta monilla muilla toimialoilla terveysturvallisuuteen ei ole aikaisemmin tarvinnut
panostaa. Nyt pitää ja niinpä suojavarusteet, roiskesuojat, jne kannattaa ottaa käyttöön – koronavirus on
todella herkästi tarttuva.
Toinen osa työn hallintaa kriisitöissä on tietenkin aikaan saaminen ja tunne siitä. Sen varmistaminen on
pitkälti johdon ja esimiesten vastuulla jatkuvan palautteen kautta. Nyt kannattaa kiittää ja tukea jokaista
ihmistä koko ajan, kannustusta ei voi nyt olla liikaa.
Työkyky ja terveys ovat henkilöstötuottavuuden perusta
Nyt jos koskaan työkyvyn turvaaminen on tärkeää. Terveysturvallisuudesta jo mainittiin aikaisemmin, mutta
toinen oleellinen työkyvyn osa-alue on työn kuormituksen hallinta. Jos vain on mahdollista, tulisi
työtaakkaa jakaa tasaisesti ja työvuorot rakentaa palautumista mahdollistaviksi. Vahvakaan sitoutuminen ei
mahdollista pitkään jatkuvan ylisuuren kuormituksen sietämistä.
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Kriisiajan johtamiskyky pohjautuu hyvään johtamiseen normaaliaikana,
29.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/hyva-johtaminen-tukee-kriisijohtamista
Koronakriisin erityisaika on kestänyt nyt 6-7 viikkoa. Yrityksissä johtaminen on muuttunut paljon, osalla
yrityksistä helpolla, osalla vaikeammin. Eritoten etäjohtamisessa päätöksenteko muuttuu, ihmisille ja
tiimeille annetaan (tai on annettava) entistä enemmän valtaa. Ja tietysti vastuuta.
Teemme parhaillaan Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimusta Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen
kanssa. Aineiston keruu on edennyt hyvin ja nyt meillä on tietokannassa 180 yrityksen vastaukset. Aineisto
painottuu edelleen pk-sektoriin, alle 50 henkilön yrityksiä aineistossa on 30 %, 50-249 henkilön yrityksiä 50
% ja isoja, 250-1000 henkilön yrityksiä 20 %. Isojen yritysten buukkaus on edelleen menossa.
Mikä tukee kriisiajan itsenäistä päätöksentekoa?
Itsenäinen päätöksenteko on itseohjautuvuuden ytimessä. Kuten jo mainitsin, kriisiaikana päätöksentekoa
hajautetaan normiaikaa enemmän. Tutkimusaineisto antaa vastauksia siihen, mikä tukee (edeltää,
ennustaa...) kriisiajan itsenäistä päätöksentekoa.
Normaaliaikana henkilöstö osallistuu tavoitteiden päättämiseen vahvasti 17 %:ssa yrityksistä, työnjaon
päätöksiin henkilöstön sallitaan osallistua 21 %:ssa yrityksistä. Kriisiaikana sen sijaan päätöksenteko omasta
työstä sallitaan 36 %:ssa yrityksistä. Ero on kaksinkertainen – vaikkakin tuo 36 %:kin on melkoisen pieni
luku!
Kriisiajan itsenäisen päätöksenteon taustalla ovat päätösvalta tavoitteista sekä esimiesten tietoinen
kannustus itseohjautuvuuteen. Aika selkeätä – jopa itsestään selvää!
Tavoitteiden päättäminen on yksi itseohjautuvuuden perusta
Tutkimuksessa kartoitimme tavoitteiden päättämistä kysymyksellä, jossa vastausvaihtoehtojen ääripäät
olivat: ”Johto määrittelee keskeiset tavoitteet - Henkilöstöllä oikeus luoda ja määritellä omia tavoitteitaan”.
Näiden vastausvaihtoehtojen suhteen korona-ajan itseohjautuvuus vaihteli Kuva 68 mukaan.

Kuva 68. Tavoitteiden päätöstavan yhteys korona-ajan itsenäiseen päätöksentekoon.
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Kuva 68 tulkinta on selkeä, mitä suurempi päätösvalta henkilöstöllä on oman työnsä tavoitteista, sitä
enemmän heitä on kannustettu itsenäiseen päätöksentekoon kriisiaikana. Tulkitsisin tätä vielä siten, että
päätösvalta tavoitteista sitoo sisälleen itseohjautuvuuden kyvykkyyksiä, henkilöstö on valmis omiin
tavoitteisiin ja omatoimiseen työhön.
Kuva 68 tulos tarkoittaa sitä, että niistä yrityksistä, joissa johto yksin päättää tavoitteet 31 % on
kannustanut henkilöstöä itsenäiseen päätöksentekoon korona-aikana ”paljon tai erittäin paljon”.
Vastaavasti yrityksistä, joissa henkilöstöllä on oikeus luoda ja määritellä omia tavoitteitaan 72 % on
kannustanut itsenäiseen päätöksentekoon. Osuus on yli kaksinkertainen – tavoitteiden päättämisen tavalla
on siis todella iso merkitys.
Esimiesten kannustus omatoimisuuteen on iso mahdollistaja kriisiajan itsenäisyyteen
Tutkimuksessa kartoitimme esimiesten sovittuja toimintatapoja itseohjautuvuuden suhteen usealla
kysymyksellä. Jo ”Esimiehet kannustavat henkilöstöä oma-aloitteesuuteen ja omien päätösten tekemiseen
työssään” normaalitilassa hyvin, heijastuu se luonnollisesti kriisiajan itsenäiseen päätöksentekoon
positiivisesti. Tämä nähdään Kuva 69.

Kuva 69. Esimiesten kannustamine oma-aloitteisuuteen heijastuu itsenäiseen päätöksentekoon kannustamiseen kriisiaikana.

Kuva 69 tuntuu niin itsestään selvältä, että herää kysymys onko se nollatutkimusta? No, on ja ei ole!
Minulle kuvan tulos kertoo sen, että kun normaaliaikana toimitaan itseohjautuvuutta tukien, toimitaan niin
tehokkaasti myös kriisiaikana. Sitä osaat, mitä harjoittelet.
Erot ennen-jälkeen toimintatavoissa ovat huikeat. Jos normitilassa henkilöstöä kannustetaan omaaloitteisuuteen ”silloin tällöin”, tehdään sitä kriisitilassa 12 %:ssa näistä yrityksistä. Vastaava luku ”aina”
yrityksissä on 69 % - siis lähes 6-kertainen!
Kaiken taustalla strategiset linjaukset
Monen toimintatavan taustalla on yrityksen strategia ja sen linjaukset, niin tässäkin. Määrittelimme
itseohjautuvuuden johtamisen strategisiksi perustuksiksi näkemyksen johtaja vs henkilöstö
(Johtajavetoinen (top-down) - Henkilöstöä osallistava (down-up)) sekä asia- vs ihmisjohtamisesta (Asioiden,
työn johtaminen - Ihmisten johtaminen). Näistä muodostettiin summamuuttuja, joka jaettiin neljään
tasoluokkaan.
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Kuva 70 on esitetty itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan yhteys kaikkiin kolmeen tässä
blogissa esitettyyn muuttujaan (kysymykseen). Ja onhan strategisella linjauksella – tai yritysjohdon
mindsetilla suuri merkitys toimintatapojen aktiivisuuteen.

Kuva 70. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan tason yhteys itseohjautuvuuden toimintatapoihin normaali- ja
kriisiaikana.

Kuva 70 tulkinta on selkeää ja kirjaan sen lukemisen helpottamiseksi luettelomuotoon:
•
•
•

kun henkilöstön osallistaminen ja ihmisjohtaminen on päätetty, on henkilöstöllä oikeus luoda ja
määrittää tavoitteita omassa työssään
kun henkilöstön osallistaminen ja ihmisjohtaminen on päätetty, kannustavat esimiehet kunnolla
ihmisiä oma-aloitteellisuuteen normaaliaikana
kun henkilöstön osallistaminen ja ihmisjohtaminen on päätetty, kannustetaan ihmisiä itsenäiseen
päätöksentekoon kriisiaikana

Eihän tuo tuon monimutkaisempaa ole. Ensin tietysti pitää tehdä päätös, ollaanko henkilöstöä osallistavia ja
ihmisiä johtavia oikein kunnolla. Ja nyt tuon päätöksen (vastaukset 5 ja 5 tai vähintään 4 ja 5 ao
kysymyksiin) on tehnyt 9,2 % yrityksistä. Hyvä alku!
To conclude!
Kirjaan tähän johtopäätökseni hieman normaalia ärhäkämmin – mitäs sitä silottelemaan.
Me kaikki tiedämme – on jopa itsestään selvää – että ihmisten osallistaminen ja ihmisjohtamisen
painottaminen ovat tärkeitä asioita. Totta kai, nehän paitsi lisäävän työviihtyvyyttä ja fiilista, myös
mahdollistavat itseohjautuvuuden toteutumisen. Totta kai näin on! Ja kuitenkin vain 9,2 % yrityksistä on
näin PÄÄTTÄNYT.
Joten mikään asia, hyväkään ei ole olemassa, ellei sitä ole selkeästi yrityksissä päätetty. Ei ole olemassa
mitään salaperäistä, maagisen ihanaa yrityskulttuuria, joka tulee jostain ja on olemassa joissain yrityksissä –
ja joissakin ei. On vain hyvää johtamista. On vain päätöksiä, jotka mahdollistavat uudet toimintatavat.
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Päätöksiä, vastuita, resursointia. Ei tässä mitää maagista ole – tämä on rationaalista, kovaa työtä.
Johtaminen siis.
Ja niin kuin tämän tulosblogin tulokset osoittivat, viisaat päätökset ja hyvät toimintatavat normaaliaikana
helpottavat toimintaa kriisiaikana. Eihän siinä mitään uutta ole – pitää vain toimia hyvin normaaliaikana.
Kriisiajan johtamiseen työväline
Lopuksi pieni mainospala, joita en aikaisemmin ole koskaan blogiini liittänyt. Mutta kriisiaikana haluan
auttaa yrityksiä ja siihen olen yhdessä Mikko Ruokojoen kanssa viritellyt remote-palvelun kriisiajan
johtamisen välineeksi. Sillä voi joustavasti kartoittaa ihmisten työnhallintaa, motivaatiota ja työkyky, niin
kuin myös heidän kokemaa leadershippiä. Linkki palvelun esittelyyn on tässä: remote-palvelu

ITSEOHJAUTUVUUDEN JOHTAMINEN
Itseohjautuvuus koronakriisin aikana, 15.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuus-koronakriisi
Olemme tutkimustiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen tekemässä paraikaa tutkimusta
”Itseohjautuvuuden johtaminen 2020”. Tietojen keruu on menossa ja olemme saaneet pk-sektorin
yrityksistä vajaa sata vastausta laajahkoon nettikyselyymme. Jatkamme firmojen buukkaamista pk-sektorin
ohella myös isoista yrityksistä. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto www.tsr.fi , josta sille iso kiitos!
Keräämme datan koronakriisin aikana
Koronakriisi aiheuttaa tutkimuksemme datan keruulle paljon haasteita, mutta samalla se tuo myös
mahdollisuuksia. Yksi mahdollisuus on kartoittaa kriisin aikaisia johtamisen muutoksia. Kartoitamme niitä
kuudella kysymyksellä, joista kahta avaan tässä tutkimuksen ensimmäisessä tulosblogissa!
Itseohjautuvuus on tutkimuksen fokus ja sitä kartoitamme kymmenen kysymyksen kautta. Lisäksi
kartoitamme henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätökset ja toiminnot. Näin voimme asemoida
itseohjautuvuuden johtamisen yleisempään henkilöstöjohtamiseen. Toisaalta näin saamme myös arvokasta
trenditietoa vuonna 2009 alkaneeseen tutkimussarjaamme.
Tuoko kriisi lisää itsenäistä päätöksentekoa vai johdolle keskitettyä päättämistä?
Yllä oleva väliotsikko kuvaa kysymysparia, jolla kartoitamme kriisitilanteen aiheuttamaa muutosta
johtamiskäytänteissä.
Taulukko 1. Vastausten jakautuminen itsenäisen ja johdolle keskitetyn päätöksenteon painotuksista.
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Oheisessa Taulukko 1 on vastausten jakauma, joka osoittaa itsenäiseen päätöksentekoon kannustavia
yrityksiä olevan 40 %. Vastaavasti keskitettyyn päätöksentekoon fokusoivia yrityksiä on 23 % vastanneista.
Mikä tukee itsenäistä päätöksentekoa – siis itseohjautuvuutta kriisin aikana
Tutkimuksen laaja aineisto antaa mahdollisuuden analysoida, mitkä johtamisen päätökset ovat yhteydessä
itsenäisen päätöksenteon aktiivisuuteen. Tein lukuisia korrelaatio ja regressioanalyyseja ja tärkeimmäksi
itsenäisen päätöksenteon eroja selittäväksi muuttujaksi nousi johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus.
Johdon strategiatyön ”ihmispainotus” on noussut aikaisempien vuosien analyyseissa tärkeäksi muuttujaksi,
työhyvinvointipainotuksen intensiivisyys on yhteydessä tavoitteiden ja mittareiden päättämiseen, sekä
esimerkiksi jatkuvan parantamisen, osaamisen johtamisen sekä ikäjohtamisen aktiivisuuteen.
Tämän tutkimuksen ensimmäisen pk-sektorin yrityksistä koostuvan aineiston antama tulos on Kuva 71.

Kuva 71.Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys itsenäisen päätöksenteon aktiivisuuteen.

Kuva 71 tulkinta on selkeä: mitä vahvemmin henkilöstöasiat ovat johdon strategiatyön agendalla, sitä
rohkeammin ihmisiä kannustetaan itsenäiseen päätöksentekoon. Strategiatyössään ”paljon” ihmisasioihin
paneutuvista yrityksistä lähes 70 % kannusti henkilöstöä itsenäiseen päätöksentekoon. Vähän
työhyvinvointia strategiatyössä käsittelevissä yrityksissä luku oli 17 %.
Aikaisemmista tutkimuksista tiedämme, että mitä enemmän johto ottaa strategiatyössään työhyvinvoinnin
huomioon, sitä paremmat ovat myös ihmisten kyvykkyydet itsenäiseen päätöksentekoon. Strategiatyön
ihmispainotteisuus aktivoi esimiestyötä, sekä työn ja osaamisen kehittämistä ja niiden kautta henkilöstön
kyvykkyyksiä.
Mikä sitten vaikuttaa päätöksenteon keskittämiseen johdolle?
Taulukko 1 osoitti, että 23 % yrityksistä on painottanut päätöksentekoa johdolle. Analyysi toi esiin varsin
loogisen, jopa odotetun tuloksen – taloudellisen tilan. Mitä kehnommaksi yrityksen taloudellinen tilanne
koetaan, sitä vahvemmin päätöksenteko keskitetään (tai otetaan) johdolle.
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Kuva 72. Korona-ajan taloudellisen tilanteen yhteys päätöksenteon keskittämiseen johdolle.

Kuva 72 tulosta voidaan tulkita kahdella tavalla. Voidaan sanoa, että on erittäin hyvä, että johto ottaa
tilanteen haltuunsa, kun yrityksellä menee heikosti. Tai sitten voidaan todeta täysin päinvastoin, että missä
tahansa taloustilanteessa päätösvaltaa tulisi jakaa tasaisesti johdon ja henkilöstön kesken.
Oikeassa elämässä, tilanteen mukaan kumpi tahansa tulkinnoista voi olla oikein. Jokainen aika tarvitsee
omanlaistaan johtamista ja johtajuutta.
Tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu huhtikuun loppuun
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimuksen yritykset valitaan aikaisempien tutkimusten mukaisesti
satunnaisotannalla. Käytännössä kattava yritysrekisteri satunnaistetaan ja buukkausfirma soittaa
mahdollisille vastaajille. ja kun yritys / vastuuhenkilö suostuu mukaan tutkimukseen, minä lähetän hänelle
nettikyselyn seuraavana päivänä. Tavoitteena on saada 500 yrityksen suostumus, jonka kautta saanemme
tutkimukseen mukaan 250 yritystä.
Tutkimuksen tuloksista saamme ”alustavan lopullisia” toukokuun loppuun mennessä. Kun
johtamiskäytänteisiin liitetään tilinpäätöstiedot, ollaan syksyssä. Joten ihan lopulliset tulokset valmistuvat
vuoden loppuun mennessä ja raportti on painettu tammikuussa 2021. Sitä kohti mennään – bloggaan aina
välillä alustavia tuloksia!
Tutkimussarjan aikaisemmat raportit voi ladata tästä www.ossiaura.com/htj2018

Mistä itseohjautuvuuden strateginen pohja kumpuaa? 22.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuus-strategia
Olemme tutkijatiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen keräämässä parhaillaan vastaajia
”Itseohjautuvuuden johtaminen 2020” tutkimukseen. Buukkausfirma rekrytoi vastaajat satunnaisotannan
mukaan viideltä toimialalta aloittaen pk-sektorin yrityksistä.
Nyt olemme saaneet 120 yrityksen vastaukset, joten tulosnäkymät alkavat hahmottua. Yksi
mielenkiintoinen iso kysymys on itseohjautuvuuden johtamisen strategiset linjaukset; mitä ne ovat ja mistä
ne kumpuavat?

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

78

Ihmiset vai asiat – ja ihmiset vai johto ensin?
Osana henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimusta kartoitimme yritysten strategisia painopisteitä
ja linjauksia (raportti s 19-28). Tämä kokemus rohkaisi meitä toistamaan tietyt strategiaan liittyvät
kysymyksen; toisaalta muokkasimme tiettyjä kysymyksiä itseohjautuvuusaiheeseen paremmin sopiviksi.
Itseohjautuvuuden strateginen pohja on tukevasti henkilöstön, ihmisten arvostuksen varassa. Sanatarkasti
asiaa kysyttiin kahdella kysymyksellä seuraavasti:
1. Mikä on yrityksenne strateginen perusorientaatio? Kumpi seuraavista pareista kuvaa parhaiten
yrityksenne toiminnan perusluonnetta? Johtajavetoinen (top-down) - Henkilöstöä osallistava
(down-up).
2. Miten henkilöstöön ja sen johtamiseen liittyvät asiat painottuvat yrityksessänne. Valitse kunkin
vastausparin parhaiten yrityksenne toimintatapoja vastaava vaihtoehto. Asioiden, työn johtaminen
- Ihmisten johtaminen.
Näiden kysymysten vastauksista muodostettiin summamuuttuja, jonka arvo vaihteli 2-10 välillä; 2 kuvaisi
täydellistä asia/johtajapainotusta ja 10 täydellistä henkilöstö/ihmispainotusta. Tämän jälkeen
summamuuttuja suhteutettiin 0-100%.n muuttujaksi. Tässä blogissa kutsun tuota pelkistetysti
”Itseohjautuvuustrategia”:ksi.
Miten yrityksen kasvuhakuisuus heijastuu itseohjautuvuuden strategiseen pohjaan?
Kasvuhakuisuutta tai tietoista nykytilan säilyttämistä kartoitettiin strategisena perusorientaationa ”Kasvuun
tähtäävä - Nykyisen tason varmistaminen”. Kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa ja
itseohjautuvuusstrategia vaihteli niiden suhteen Kuva 73 mukaan.

Kuva 73.. Kasvu- ja nykytasostrategian yhteys itseohjautuvuusstrategiaan pk-sektorin yrityksillä.

Kuva 73 tulos on ERITTÄIN MIELENKIINTOINEN. Olisin olettanut, että itseohjautuuteen painottaminen olisi
korkealla kasvuhakuisissa yrityksissä – ja matalalla nykytasoon tyytyväisillä. Mutta eihän se niin mennyt,
ainakaan siis pk-sektorin yrityksillä (yli 250 ihmisen firmojen dataa kerätään juuri nyt).
Olisiko asia siten, että kun olet päättänyt selkeästi kasvu tai nykytila, johdat itseohjautuvuutta paremmin,
kuin sekä-että arvuuttelijat. Itseohjautuvuus palvelee kasvua, mutta kyllä se palvelee myös nykytilan
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säilyttämistä. Mutta epävarmuus yritystoiminnan kannalta fundamentaalisessa asiassa heijastuu
johtamisen ison mindsetin epäselvyytenä.
Entäs uudistumishakuisuus / vakaus – miten se heijastuu itseohjautuvuuteen?
Kasvuhakuisuuden lisäksi kartoitimme yritysten strategista orientaatiota uudistumisen vs vakauden
suhteen. Kysymyksessä ääripäät olivat ”Uudistushakuinen - Vakaa” ja tulokset suhteessa
itseohjautuvuusstrategiaan nähdään Kuva 74.

Kuva 74.. Uudistumis- ja vakausstrategian yhteys itseohjautuvuusstrategiaan pk-sektorin yrityksillä.

Jos Kuva 73 tulos oli yllätys, oli Kuva 74 tulos odotusteni mukainen. Kun halutaan strategisesti uudistua,
annetaan ihmisille tilaa ja valtaa tehdä sitä. Ja kun halutaan vakautta, johtajat tekevät sen johtamalla
asioita. Jos siis tulosta tulkitsee mustavalkoisesti – mitä se ei tienkään ole. Mutta painotukset ovat selkeät.
Itseohjautuvuuden alku on yrityksen strategisissa päätöksissä!
Tämä bloggaus on toinen juuri meneillään olevasta tutkimuksesta. Kuvien 1 ja 2 tulokset on laskettu 120
pk-sektorin yrityksen vastausten mukaan. Saamme lisää vastauksia eritoten isoilta yrityksiltä ja odotan
mielenkiinnolla niiden eroja pk-sektorin vastauksiin. Toisaalta saamme vielä lisää vastauksia myös pksektorilta, mutta oletan aikaisemman kokemuksen mukaan, että isoissa linjoissa ei suurta muutosta
tapahdu.
Joten itseohjautuvuuden JOHTAMISEN tärkeimmät linjaukset tehdään yrityksen strategisissa linjauksissa. Ja
näitä ovat mm. kasvuhakuisuus, uudistumishalu ja ihmisten merkityksen korostaminen. Onhan niitä
strategisia painotuksia muitakin, mutta tuossa oleelliset itseohjautuvuuden johtamisen kannalta.
Tämän bloggauksen tulosten tulkinta on mielestäni hyvin selkeä:
•
•
•

tehkää päätökset kasvuhaluisuudesta tai nykytilan säilyttämisestä
tehkää päätös uudistumisesta
tehkää päätös henkilöstön ja henkilöstöjohtamisen painottamisesta

Näiden päätösten jälkeen löydätte varmasti lukuisia hyviä käytäntöjä itseohjautuvuuden johtamiseen ja sen
kautta ihmisten osaamisen täydelliseen hyödyntämiseen. Mutta ilman strategisia päätöksiä nämä keinot
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jäävät usein hyödyntämättä – olen nimittäin analysoinut tämän tutkimuksen tuloksia jko laajemminkin ja
uskallan näin sanoa!
Bloggasin Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen tuloksista yli 50 kertaa. Teen saman
tämänkin tutkimuksen tuloksista, tavoitteena tuoda uutta tietoa ja ajatuksia itseohjautuvuuden johtamisen
kokonaisuuteen. Itseohjautuvuutta on kirjallisuudessa käsitelty pääosin henkilöstön kokemusten ja
esimiestyön laadun suhteen, nyt on hyvä antaa oma input johtamisen osalta. Joten pysy kanavalla!

Korona pakotti isot itseohjautuvuuteen, 2.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/korona-pakotti-isot-itseohjautuvuuteen
Koronakriisin seurauksia on käsitelty jo tuhansissa blogeissa ja mediajutuissa. Osallistun myös tähän
kirjoitteluun, koska minulla on aivan uunituoretta tutkimustietoa! Nimittäin olemme juuri keräämässä
dataa ”Itseohjautuvuuden johtaminen 2020” tutkimukseen ja kasassa on lähes 200 yrityksen vastaukset.
Analysoin dataa suurella mielenkiinnolla ja yksi kysymys nousee sieltä koko ajan esiin: ”Onko
itseohjautuvuus pienten yritysten toimintatapa?” Tai toisinpäin ihmettelen jatkuvasti, miksi
itseohjautuvuuden johtaminen on passiivisempaa isoissa yrityksissä.
Tutkimme itseohjautuvuuden johtamista
Tutkimuksessamme selvitämme itseohjautuvuutta tukevia ja toteuttavia johdon ja esimiesten
toimintatapoja. Kunkin yrityksen vastaukset antaa toimitusjohtaja (pienet yritykset) ja henkilöstövastaava
(isot yritykset). Kysymykset kartoittavat mm. tavoitteiden asettamista ja työn organisoimista (johto vs.
henkilöstö), esimiesten toimintaa itseohjautuvuuteen kannustamisessa, sekä vastuuta toiminnan
tuloksellisuudesta. Itseohjautuvuuden ohella selvitämme henkilöstötuottavuuden johtamisen
kokonaisuutta. Näin voimme verrata johtamista yleensä suhteessa itseohjautuvuuden johtamiseen.
Saamme myös arvokasta seurantatietoa vuonna 2009 alkaneeseen tutkimussarjaamme.
Itseohjautuvuuteen kannustaminen ennen koronaa ja kriisin aikana
Teimme Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen kanssa tutkimuksemme suunnitelman ja kyselylomakkeen rungon
helmikuun alussa – siis reilusti ennen korona-aikaa. Työsuojelurahaston apurahapäätös tuli 23.3.2020 ja sen
jälkeen palasimme suunnittelupöydälle – ja lisäsimme kyselyyn ”Miten koronakriisin aikana toimitte?”
kysymyksiä. Ihan vahingossa (valitettavasti...) saimme mielenkiintoisen tutkimusasetelman.
Tämä asetelma kertoo tulosten valossa, että ennen kriisiä pienet yritykset johtivat itseohjautuvuutta
paremmin, mutta kriisin aikana isot antoivat ihmisille enemmän vastuuta. Tulos Kuva 75.
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Kuva 75. Itseohjautuvuuden johtamisen suhteellinen taso eri yrityskokoluokissa ennen korona-aikaa ja kriisin aikana.

Kuva 75 tulokset kuvaavat esimiestyön linjauksia ja itseohjautuvuuteen kannustamista normaaliaikana ja
koronakriisin aikana. Esimieskannustus normaaliaikana koostui kahdesta kysymyksestä (Esimiehet
kannustavat henkilöstöä oma-aloitteesuuteen ja omien päätösten tekemiseen työssään , Esimiehet
kannustavat alaisiaan itse ratkaisemaan ongelmatilanteet), joissa vastausvaihtoehdot olivat ”ei koskaan (1),
harvoin (2), silloin tällöin (3), lähes aina (4) ja aina (5)”. Koronakriisin aikaisen toimintatavan kysymys
nähdään kuvassa 1; vastausvaihtoehdot siinä olivat ”ei lainkaan (1), vähän (2), kohtalaisesti (3), paljon (4),
erittäin paljon (5). Kuvassa 1 eri kokoluokkien yritysten vastausten keskiarvot on suhteutettu koko aineiston
keskiarvoon.
Kuva 75 tulkinta on mielenkiintoinen ja siitä voidaan esittää kaksikin tiivistystä.
•
•
•
•

Itseohjautuvuutta johdetaan parhaiten pienissä yrityksissä!
tai sitten
Koronakriisi herätti isot yrityksen itseohjautuvuuteen
Kumpikin tulkinta on oikea, joten jokainen voi tuosta valita mieluisimman!

Isot heräsivät itseohjautuvuuteen koronan aikana
Kuten Kuva 75 osoitti, innostuivat isot yrityksen itseohjautuvuuteen koronakriisin aikana – taso nousu
selkeästi normaaliaikaan verrattuna. Se mikä tekee tuloksesta entistä mielenkiintoisemman, on Kuva 76
tulos. Isot yritykset nimittäin johtavat henkilöstötuottavuutta kokonaisuudessaan pieniä yrityksiä
paremmin. Tämä tulos ei ole uusi, se on havaittu kaikissa seitsemässä aikaisemmassa tutkimuksessa vuonna
2009 alkaneessa tutkimussarjassamme.
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Kuva 76. Itseohjautuvuuden esimieskannustavuuden ja henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden johtamisen tasot eri
yrityskokoluokissa.

Kuva 76 tulos on tosiaan mielenkiintoinen: isot yritykset johtavat, manageeraavat henkilöstötuottavuutta
parhaiten, mutta ovat itseohjautuvuudessa heikoimpia. Tai päinvastoin pienet johtavat kokonaisuutta
heikoimmin ja itseohjautuvuutta parhaiten!
Tämän tuloksen tulkinta vaatii varmaan lisää tuloksia ja aikaa miettimiseen. Se on kuitenkin selvä, että isot
johtavat paremmin. Jo 11 vuotta olemme löytäneet saman tuloksen: isot firmat tekevät paremmin
johtamiseen liittyviä päätöksiä ja pyörittävät prosesseja aktiivisemmin kuin pienet yritykset.
Mutta miksi isot johtavat itseohjautuvuutta heikommin, kuin pienet? Nimenomaan kun ne johtavat
kokonaisuutta paremmin!
Onko syynä johtamisrakenteen moninkertaisuus, siis johtamistasojen suurempi määrä? Onko syynä usein
varsin pirstaloitunut johtajuus ja myös asiantuntijuus? Vai onko pienissä yksinkertaisesti luontevampaa
antaa ihmisille – niille tutuille työntekijöille valtaa ja vastuuta?
Ja miksi itseohjautuvuus lisääntyi isoissa kriisin aikana
Kuva 76 osoitti itseohjautuvuuden suuren kasvun isoissa yrityksissä, siis pieniin verrattuna. Syitä tähän
voidaan pohtia ja osin niitä löytyy tutkimuksen tuloksista.
Onko syy taloudellinen ja lomautukset?
Kartoitimme vastaajilta koronakriisin vaikutuksia mm. liikevaihdon muutokseen ja henkilöstön
lomautuksiin. Liikevaihdon suhteen eroja eri yrityskokoluokkien välillä ei ollut, mutta sen sijaan lomautuksia
oli isoissa yrityksissä enemmän kuin pienissä ja keskisuurissa. Ehkä lomautukset ja sen myötä henkilöstön
väheneminen on ollut yksi itseohjautuvuuden kasvuun vaikuttava tekijä.
Etätyön määrä vaikuttanee myös osaltaan
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Isojen yritysten itseohjautuvuuden kasvun syynä on varmaan myös etätyön määrä, siis verrattuna
pienempiin yrityksiin. Isoista yrityksistä 77 % vastasi etätyöhön siirrytyn paljon tai erittäin paljon.
Keskisuurissa yrityksissä luku oli 61 % ja pienissä 27 %. Tuntuu luontevalta, että etätyössä itseohjautuvuus –
ja siihen kannustavuus lisääntyy.
Tulkinta vaatii analysointia, pohdintaa ja keskustelua
Tämän tulosblogin tulokset ovat selkeät, mutta niiden tulkinta on vaikeaa. Ydinkysymys on se, että miksi
itseohjautuvuutta johdetaan isoissa yrityksissä normaaliaikana heikommin, kuin pienissä – ja miksi kriisi
aktivoi isoja enemmän kuin pieniä?

Mikä muuttaa itseohjautuvuutta kriisin aikana,5.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuuden-muutos
Bloggasin omassa blogissani toukokuun alussa otsikolla ”Korona pakotti isot itseohjautuvuuteen”. Tuossa
blogissa esitin havainnon, jonka mukaan isoissa yrityksissä itseohjautuvuus oli ennen kriisiä matalammalla
tasolla kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja että tuo taso nousi enemmän koronakriisin aikana.
Pohdiskelin myös syitä tähän – ehdokkaita olivat liikevaihdon muutos, lomautukset ja etätyön määrän
muutos. Nyt palaan aiheeseen tarkemman analyysin kera.
Yksi osa itseohjautuvuutta on henkilöstön kannustaminen omatoimiseen päätöksentekoon ja työhön
Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisuudessa on monia elementtejä, joista yksi on henkilöstön
kannustaminen omatoimiseen päätöksentekoon ja työhön. Tutkimuksessamme tämä tehtiin kahdella
kysymyksellä ”normaalitilanteessa” ja yhdellä kysymyksellä ”kriisitilanteessa”.
Normaalitilanteessa, jota korostettiin ”ennen nykyistä koronakriisiä” lisäyksellä kysymys esitettiin
seuraavasti: Miten esimiehet toimivat yrityksessänne työn ja henkilöstön johtamisen suhteen? Ja
alakysymykset olivat: Esimiehet kannustavat henkilöstöä oma-aloitteesuuteen ja omien päätösten
tekemiseen työssään, sekä Esimiehet kannustavat alaisiaan itse ratkaisemaan ongelmatilanteet.
Vastausvaihtoehdot näihin kahteen alakysymykseen olivat ”ei koskaan (1), harvoin (2), silloin tällöin (3),
lähes aina (4), aina (5)”. Tämän bloggauksen analyysia varten kysymysten vastauksen summattiin, jolloin
saatiin muuttuja ”Esimieskannustus itseohjautuvuuteen normaalitilanteessa”.
Koronakriisin aikaisen toimintatavan kysymys oli: Kannustettu henkilöstöä itsenäiseen päätöksentekoon
omaan työhön liittyvissä asioissa; vastausvaihtoehdot siinä olivat ”ei lainkaan (1), vähän (2), kohtalaisesti
(3), paljon (4), erittäin paljon (5).
Itseohjautuvuuden muutos laskettiin
Yllä mainittujen kysymysten vastausten mukaan laskettiin
yrityskohtaisesti itseohjautuvuuden (tai siis
itseohjautuvuuteen kannustamisen) muutos normaaliajasta
korona-aikaan. Yrityksittäin lasketut muutokset jaettiin
neljään tasoluokkaan, joiden mukaan itseohjautuvuus
-

väheni paljon 29 %
väheni hieman 39 %
pysyi ennallaan 21 %
lisääntyi 11 % yrityksistä

Tulos on siis selkeä: 2/3-osassa yrityksistä itseohjautuvuuteen
kannustaminen väheni koronakriisin aikana. ja vastaavasti
1/5-osalla pysyi ennallaan ja vain joka yhdeksännellä
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yrityksellä kasvoi. Tulos sinällään on selkeä, mutta se iso kysymys kuuluu: Mikä aiheutti muutoksen? Tai
vähintään: mitkä tekijät selittävät muutoksen suuruutta?
Ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuvuutta myös kriisin aikana
Tiivistin tuohon väliotsikkoon monen analyysin tuloksen: ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuuteen
kannustamista myös kriisin aikana. Ja suurin tekijä löytyy taas johdon strategiapöydästä! Mitä
intensiivisemmin ihmisasiat (kysyttynä työhyvinvointi) on johdon strategiatyössä, sitä paremmin
itseohjautuvuus on pärjännyt koronakriisin melskeissä.
Yrityksistä, joissa työhyvinvointi otettiin huomioon ”paljon” johdon strategiatyössä 53 % lisäsi tai piti
itseohjautuvuuden ennallaan. Jos työhyvinvointi oli strategiatyössä ”kohtalaisesti”, oli luku 26 %. ”Vähän”
tai ”ei lainkaan” työhyvinvointia strategiatyöhön liittäneistä yrityksistä vain 13 – 21 % piti
itseohjautuvuuden ennallaan, juuri yksikään ei lisännyt sitä.

Kuva 77. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys itseohjautuvuuteen kannustamisen muutokseen normaalitilan ja
koronakriisin välillä.

Kuva 77 on yritykset jaettu neljään ryhmään johdon strategiatyön ”ihmispainotteisuuden” mukaan. Erot
näiden ryhmien välillä itseohjautuvuuden johtamisen muutoksessa ovat huikeat. ”Paljon” firmoissa yli 53
%:lla itseohjautuvuus lisääntyy tai pysyy ennallaan; kun taas ”Ei lainkaan” firmoista 13 % säilyttää tason
kriisin aikana. Itseohjautuvuuteen kannustamisen vähenemisen tulokset ovat luonnollisesti päinvastaiset.
Strategiatyön työhyvinvointipainotus näkyi kaikissa kokoluokissa, siitä Kuva 78 ”Pahoittelen” jo nyt tämän
bloggauksen suurta kuvamäärää – asia on niin mielenkiintoinen, että haluan jakaa ne kanssasi!
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Kuva 78. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys itseohjautuvuuteen kannustamisen muutokseen normaalitilan ja
koronakriisin välillä eri yrityskokoluokissa.

Kuva 78 todentaa strategiatyön merkityksen kaikissa yrityskokoluokissa – voisiko tämä toimia
kannustuksena kaikille yrityksille strategiatyön kehittämiselle?
Strategiset linjaukset vaikuttavat itseohjautuvuuden johtamisen muutokseen kriisin aikana
Analyysi osoitti, että tietyt strategiset linjaukset olivat yhteydessä itseohjautuvuuteen kannustamisen
muutokseen. Tästä Kuva 79.

Kuva 79. Strategisten linjausten merkitys itseohjautuvuuteen kannustamisen muutokseen.
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Kuva 79 osoittaa ihmisläheisen johtamisen merkityksen itseohjautuvuuden tason ylläpitoon kriisin aikana.
Johtajavetoisilla voiton maksimoijilla itseohjautuvuus heikkenee paljon, henkilöstöä osallistavilla muiden
arvojen tavoittelijoilla itseohjautuvuuden taso säilyy paremmin.
Työn tavoitteiden ja työnjaon päättäminen heijastuu itseohjautuvuuden säilymiseen kriisin aikana luonnollisesti
Kartoitimme tutkimuskyselyssä myös työn tavoitteiden ja työnjaon päätöksentekoa vaihteluvälillä ”johto
päättää täysin” vs. ”henkilöstö päättää”. Tarkasti nämä kysymykset muotoiltiin seuraavasti: ”Johto
määrittelee keskeiset tavoitteet - Henkilöstöllä oikeus luoda ja määritellä omia tavoitteitaan” ja ”Johto
määrittelee ketkä huolehtivat eri tehtävistä - Työjako syntyy työntekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena”.
Näillä itseohjautuvuuden ytimessä olleilla päätöksenteon elementeillä oli luonnollisesti vahva yhteys
itseohjautuuteen kannustamisen muutokseen.

Kuva 80. Itseohjautuvuuteen kannustamisen muutos tavoitteiden ja työnjaon päätöksenteon toimintatapojen mukaan.

Kuva 80 osoittaa, että erityisesti yrityksissä, joissa henkilöstöllä oikeus luoda ja määritellä omia
tavoitteitaan, itseohjautuvuuteen kannustaminen säilyy korkealla tasolla myös kriisin aikana. Työnjaosta
päättämisen merkitys on myös suuri, mutta hieman tavoitepäätöksentekoa alhaisempi.
Kuten väliotsikossa totesin, nämä kuvan 5 tulokset ovat tavallaan itsestäänselvyyksiä. Kun on sovittu
itseohjautuvuuden suhteen ydinasioista, ei niistä luovuta kovinkaan paljon edes kriisin aikana. Tietysti,
kuten Kuva 80 osoittaa, osa yrityksistä luopui tai heikensi itseohjautuvuuteen kannustamista.
To conclude
Tämän blogin tulosten tulkinta voidaan tiivistää yhteen lauseeseen.

Kun ihmisasiat ovat tiiviisti mukana johdon strategiatyössä ja johtaminen on
ihmislähtöistä, on itseohjautuvuus vahvaa ja sen asema säilyy kriisinkin aikana.
En tuota enempää asialla spekuloi, jatketaan keskustelua sekä Twitterissä (https://twitter.com/AuraOssi)
että Linkedinnissä (https://www.linkedin.com/in/ossi-aura/).
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Onko henkilöstötuottavuus itseohjautuvuuden ajuri? 12.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-itseohjautuvuus
Teen parhaillaan tutkimusta itseohjautuvuuden johtamisesta yhdessä Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen
kanssa. Vastanneita yrityksiä on kasassa 220 ja tänään lähtivät viimeiset kyselylinkit mukaan lupautuneille
yrityksille. Aineistosta on siis valmiina n. 80 %, joten uskallan esitellä varmoin mielin uusia tuloksia.
Kertausta pohjaksi
Pohdiskelen tulosten kera tässä tulosblogissa henkilöstötuottavuuden – siis motivaation, osaamisen ja
työkyvyn yhdistelmän merkitystä itseohjautuvuuden aktiivisuudelle. Pohjaksi muistelen aikaisempia
bloggauksiani.
Itseohjautuvuuden johtamisen strateginen kivijalka muodostuu painotuksista henkilöstön osallistamisesta
(vs. johtajavetoisuus) ja painotuksesta ihmisjohtamiseen (vs. asiajohtaminen). Näitä strategisia linjauksia
kartoitettiin vastausparien kautta johtajavetoisuus (1) -2 -3 – 4- henkilöstön osallistaminen (5), sekä
asiajohtaminen (1) – 2 – 3 – 4 – ihmisten johtaminen (5). Jos erinomaisen tason kriteeriksi asetetaan
vastausten summana 9 tai 10, on näitä yrityksiä vajaan 10 prosentin verran.
Itseohjautuvuuden strategisen tason merkitys voidaan havainnollistaa Kuva 81 avulla. Mitä vahvempi on
strateginen perusta, sitä suurempi on henkilöstöpainotteisten vastausten osuus.

Kuva 81. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan yhteys itseohjautuvuuden tasoon, n=217 yritystä.

Kuva 81 voidaan tulkita siten, että vahvan itseohjautuvuuden strategisen perustan yrityksistä noin puolessa
henkilöstö on päättämässä tavoitteista ja työnjaosta. Alimman itseohjautuvuuden strategisen perustan
yrityksissä päätökset tekee lähes 100 %:sti johto. Tulosvastuussa trendi on myös selkeä, tosin
prosenttiosuudet matalammat kuin tavoite- ja työnjako päätöksissä.
Oma-aloitteellisuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon kannustamisessa strateginen perusta näkyy myös
selkeästi. Tuloksissa (kaksi oikeanpuoleista pylväikköä) näkyy myös selkeästi itsenäisen päätöksenteon
väheneminen koronakriisin aikana.
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Strategisillan linjauksilla ja johtamisen toiminatavoilla on suuri merkitys itseohjautuvuuden
aktiivisuudelle
Kuva 81 osoittaa, että strategisilla linjauksilla on suuri merkitys johtamiskäytänteisiin ja niissä myös
itseohjautuvuuden toimintatapoihin. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksella nähtiin selkeä
yhteys itseohjautuvuuden vähentymiseen koronakriisin aikana, kuvat 2 ja 3 blogissa Itseohjautuvuuden
muutos kriisiaikana https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuuden-muutos Mitä
vahvemmin ihmisasiat ovat johdon agendalla, sitä vähemmän itseohjautuvuus heikkeni kriisin aikana.
Mutta voisiko kyse olla myös henkilöstön kyvykkyyksistä?
Strategian, johtamisen ja johtajuuden pohdinnan ohella mieleeni välähti ihmisten kyvykkyydet – olisiko
niillä merkitystä, kun itseohjautuvuuden linjauksia tehdään? Kyvykkyyksistä kartoitimme henkilöstön
motivaatiota, osaamista ja työkykyä, joista laskin henkilöstötuottavuusindeksin, HTI:n. Tein useita
analyyseja ja havaitsin, että kyllä henkilöstötuottavuudella on selkeä yhteys itseohjautuvuuden
aktiivisuuteen.
Asian visualisoimisen selkeyttämiseksi jaoin yritykset HTI:n suhteen neljään tasoluokkaan ja ristiintaulukoin
ne itseohjautuvuuden johtamisen eri osa-alueiden tasoluokkien kanssa. Tuloksia Kuva 82 ja Kuva 83.

Kuva 82. Henkilöstötuottavuuden tason yhteys itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan (vas) ja esimiesten
kannustavuuden (oik) tasoon.

Kuva 82 tulkinta on selkeä: kun henkilöstötuottavuus on hyvä, ovat itseohjautuvuuden strateginen perusta
ja esimiesten itseohjautuvuuteen kannustaminen hyvällä tasolla. Tai yhteydestähän tässä on kyse,
korrelaatiosta. Mutta onko tässä kyse syy-seuraus-suhteesta, se on pohdinnan paikka, johon palaan blogin
lopussa.
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Kuva 83. Henkilöstötuottavuuden tason yhteys henkilöstön itseohjautuvuusaktiivisuuden (vas) ja tuloksellisuuden seurannan
henkilöstöpainotuksen (oik) tasoon.

Kuva 83 tulkinta etenee samaan tapaan, kuin Kuva 82. Kun henkilöstötuottavuus on hyvä, ovat henkilöstön
itseohjautuvuusaktiivisuus ja tuloksellisuuden seurannan henkilöstöpainotus hyvällä tasolla. ja edelleen:
kyse on yhteydestä, ei välttämättä kausaliteetista.
Onko kyse johtamisen ja henkilöstötuottavuuden positiivisesta kierteestä?
Kuten edellisessä kappaleessa korostin, esittävät
Kuva 82 ja Kuva 83 henkilöstötuottavuuden ja
itseohjautuvuuden johtamisen yhteyksiä. Silti olen
vahvasti sitä mieltä, että ne muodostavat positiivisen
kierteen tai suorastaan pyörteen organisaatiossa.
Hyvä johtaminen ja johtajuus kehittävät
henkilöstötuottavuutta, antavat tilaa ihmisille
motivoitua ja hallita työtään. Ja motivoituneet,
osaavat ihmiset saavat – ja ottavat vastuuta
itseohjautuvuudessa. Näin kierre on valmis!

Kuva 84. Strategisiin painotuksiin pohjautuva itseohjautuvuuden positiivinen kierre.

Kuva 84 on itseohjautuvuuden johtamisen positiivisen kierteen edellytyksenä oikeat strategisen linjaukset.
Yrityksen johto – ja kenties omistajat hallituksen kautta – painottavat aidosti henkilöstön osallistamista ja
ihmisten johtamista. Eivät siis johtajavetoisuutta ja asiajohtamista. Tahto kasvuun ja uudistumiseen ovat
osa strategista viisautta itseohjautuvuuden johtamisessa.
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Tämän jälkeen kierre on totta! Päätökset itseohjautuvuudesta – ihmisille vastuun antamisesta ovat
tavallaan lähtökohta, jota helpottaa se että ihmiset ovat hyvässä vireessä! Tämä on innostavan upeaa!
Mutta täytyy toki muistaa, että kierre voi edetä myös negatiivisesti – johtaja- ja asiapainotteisuus estää
päätökset vastuun antamisesta. Esimiehet eivät tue ihmisiä – jotka eivät uskalla ottaa vastuuta – kuka sitä
nyt virheitä haluaisi tehdä?
Kysynkin lopuksi
Tämän tulosblogin lopuksi en kirjoita ”to conclude”, vaan kysyn. Onko itseohjautuvuuden johtamisen
juurisyy johdon strategisissa linjauksissa? Voiko itseohjautuvuus kukoistaa – sopivalla tavalla – vain, jos
johto priorisoi ihmiset itsensä sijaan ja päättää johtaa ihmisiä, eikä asioita. Onko sopivan kasvun ja eritoten
uudistumisen henki itseohjautuvuuden johtamisen taustalla?
Näihin kysymyksiin etsi vastauksia tutkijaprofessorieni Ahosen ja Ilmarisen kanssa ja toki kommunikoin
laajan asiantuntijajoukon kanssa asiasta. Tämä keskustelu etenee Twitterissä https://twitter.com/AuraOssi
ja Linkedinnissä https://www.linkedin.com/in/ossi-aura/, tule mukaan!
Ja pysy kanavalla tässä blogissa – esittelen uusia tuloksia ja keskustelujen tuloksia viikoittain.

Itseohjautuvuuden johtamisen malli alkaa hahmottua, 23.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuuden-johtamisen-malli
Elämme juuri nyt (23.5.2020) koronakriisin ensimmäisen aallon loppuvaihetta. Toimistossa työtään tekevät
ovat olleet etätöissä yhdeksän – kymmenen viikkoa. Itseohjautuvuus on ollut pakon edestä kovassa
käytössä!
Samaan aikaan olemme tehneet tutkimusta itseohjautuvuuden johtamisesta. Kahden emeritusprofessorin
Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen kanssa olen päässyt keräämään ainutlaatuista aineistoa juuri kriisin aikana.
Mainittakoon, että teimme tutkimuksemme suunnitelman tammikuussa, jolloin kukaan ei voinut arvata
miten nopeasti etätyö tulee uudeksi normaaliksi. Ajattelimme siis tutkivamme itseohjautuvuutta
normaalitilassa – mutta virus toi meille aivan uuden asetelman.
Tällä hetkellä olemme saaneet 95% tutkimuksemme aineistosta, joten tilannekuva on hahmottumassa
erittäin luotettavasti. Käyn tässä läpi muutamia tärkeimpiä havaintoja tutkimuksesta.
Itseohjautuvuuden strateginen perusta on ihmisten johtamisessa ja osallisuudessa
Kartoitimme tutkimuksen 250 satunnaisotannalla valitun yrityksen strategisia linjauksia varsin
monitahoisesti. Itseohjautuvuuden johtamisen kannalta näistä nousivat tärkeimmiksi ihmisten johtaminen
(kun vastakohtana oli asioiden ja työn johtaminen), sekä ihmisten osallistaminen (kun vastakohtana oli
johtajavetoisuus). Kyllähän myös esim. kasvun ja uudistumisen strategisilla painotuksilla oli merkitystä
itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuudelle, mutta kyllä ihmisjohtamisen ja osallistamisen painotusten
merkitys oli ylivoimaista!
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ihmisjohtajuutta ja ihmisten osallistamista korostavissa yrityksissä
johdettiin itseohjautuvuutta erittäin hyvin. Ja päinvastoin johtajakeskeisissä ja asiajohtamiseen
painottavissa yrityksissä itseohjautuvuutta johdettiin huonosti. Johtaja- ja asiakeskeisissä yrityksissä aitoa
pohjaa itseohjautuvuudelle ei yksinkertaisesti ole.
Itseohjautuvuuden strategisessa perustassa ei päde perinteinen 80 – 20 sääntö. Ei, tässä on ihan oma 9 –
91 sääntö! Sillä vain 9 % yrityksistä korostaa hyvin sekä ihmisjohtamista että ihmisten osallisuutta. Niin, ja
91 % sitten ei – siitä tuo sääntö... Tässä on huikea kehityspotentiaali. Lue lisää Auran Faktat blogista
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Pk-sektorilla itseohjautuvuus on yleisempää, mutta isot kirivät koronakriisin aikana
Tutkimuksen selkeä tulos oli se, että pk-sektorin yrityksissä itseohjautuvuuden toimintatavat ovat
yleisempiä kuin isoissa yrityksissä. Ero oli erityisen selkeä itseohjautuvuuden strategisessa perustassa (ks
edellinen kappale), sekä esimiesten aktiivisuudessa itseohjautuvuuteen kannustamisessa. Pienissä
yrityksissä tunnetaan ihmiset ja sen kautta luotetaan heihin ehkä paremmin kuin isoissa.
Koronakriisin aikana itseohjautuvuuteen kannustaminen väheni kaikissa yrityskokoluokissa. Vähäisintä
väheneminen oli isoissa yrityksissä, niissä siis itseohjautuvuus nousi enemmän esiin etätöiden aikana. Tästä
lisää Auran Faktoissa
Hyvä johtaminen on pohja itseohjautuvuuden johtamiselle
Itseohjautuvuutta hahmotetaan joskus ”ilman esimiehiä” ja ”ilman johtamista” tapahtuvaksi toiminnaksi.
Tiimit päättävät ja johtajia ei tarvita. Tämän näkemyksen tutkimuksemme torjui selkeästi, urheilutermein
luvuin kuusi – nolla!
Hyvä johtaminen oli itseohjautuvuuden johtamisen perusta. Henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden
johtamisessa ylimmän ja alimman tasoluokan ero itseohjautuvuuden johtamisen tasossa oli 35 %. Samaa
suuruusluokkaa olivat erot HR-toimintojen, osaamisen johtamisen ja ikäjohtamisen ylimpien- ja alimpien
tasoluokkien välillä.
Hyvä johtaminen, management, rakentuu päätösten ja johdon aktiivisen toiminnan varaan. Päätökset
kehittämisalueista, tavoitteista, eri toimijoiden vastuista ja mittareista ovat fundamentaalisia hyvän
johtamisen edellytyksiä. Aktiivisuus strategiatyön ohella esimerkiksi esimiesten ja henkilöstön
kouluttamisessa, jatkuvassa parantamisessa ja muutosten raportoinnissa ovat hyvän johtamisen
elementtejä.
Itseohjautuvuuden kehittämisen polku hahmottuu
Tutkimuksen tulokset antavat hyvää pohjaa itseohjautuvuuden johtamisen ja kehittämisen askelmien
määrittämiseen. Mitä tehdään ensin ja mitä siitä seuraa on luonteva kysymyspari. Paremmin ne voidaan
esittää seuraavasti: Mitä päätetään ensin ja mitä toimintoja aktivoidaan päätösten pohjalta.
Kokonaisuutta voidaan esittää kuvan kautta. Tämän kuvan tuotekehitys tapahtui Linkedinnissä ja siitä tuli
paljon parempi. Osoitti siis somen voiman!

Kuva 85. Itseohjautuvuuden johtaminen kokonaisuus.
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1. Strategia
Henkilöstön strategisen merkityksen oivaltaminen ja kirjaaminen on itseohjautuvuuden johtamisen
ensimmäinen askel. Vain aito ihmisten arvostaminen ja aito vastuun antaminen voivat olla perustana
liiketoiminnallisesti menestykselliselle itseohjautuvuudelle. Luottamus ihmisten välillä, avoin
kommunikointi ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat osa ihmislähtöistä strategiaa.
2. Johtaminen
Itseohjautuvuuden johtaminen vaatii päätöksiä rooleista ja eri ihmisten vastuista – itseohjautuvuus ei ole
”teen mitä minua huvittaa” toimintaa. Esimiesroolin muokkaaminen ihmisiä palvelevaksi voi olla välivaihe
siirryttäessä kokonaan ilman esimiesroolis toimivaan organisaatioon. Tai sitten esimiesrooli säilyy, mutta
ihmisiä tukevana valmentajana. Onpa valinta kumpi tahansa, tulee esimiehisten osaamista kehittää
määrätietoisesti kohti uutta.
3. Ihmiset
Tärkein osa itseohjautuvuutta ovat tietenkin ihmiset – kaikki organisaation ihmiset. Itseohjautuvuus voi
alkuvaiheessa olla vain jonkun organisaation osan toimintamalli, mutta lopullisessa muodossa se koskee
kaikkia. Mitä kyvykkyyksiä, mitä osaamista ja mitä asennetta ihmisilta vaaditaan, jotta koko porukan
itseohjautuvuus voi toteutua liiketoiminnallisesti kannattavuutta nostaen. Nämä ovat niitä legendaarisia
”tuhannen taalan” kysymyksiä, joihin tutkimuksemme ei vastauksia anna. Vastaukset on etsittävä
jokaisessa organisaatiossa erikseen.
4. Jatkuva seuranta ja kehittäminen
Itseohjautuvuuden johtaminen on aivan erilaista johtamista, kuin perinteinen johtaminen. Johtoryhmässä
raportoidaan ja etsitään ratkaisuja entiseen tapaan liiketoiminnan, tuotannon ja asiakashyödyn alueilla.
Totta kai – taloutta katsotaan koko ajan suurennuslasilla! Mutta uutta on jatkuva tietous ihmisten ja
organisaation tilasta – miten ihmiset voivat, mikä on fiilis, mikä on henkilöstötuottavuuden taso. Tieto
koetusta johtajuudesta auttaa sen kehittämisessä, tieto sitoutumisesta varmistaa talentin pysymisen. Ei
pelkästään seurata sairauspoissaoloja kvartaaleittain ja pähkäillä henkilöstötutkimuksen tuloksia vuosittain.
Tiedetään koko ajan, missä vireessä porukka on ja mitkä ovat heidän voimavaransa uusiin urotekoihin. Sillä
itseohjautuvuus ei tarkoita yksinjättämistä, se tarkoittaa vapautta, vastuuta ja vahvaa tukea.
Yksi tuloskuva mallin vakuudeksi
Kun mallia pohdin ja piirtelin, tein samalla analyyseja tutkimusaineistosta. 250 yrityksen vastaukset ovat
melko paljon ja ne mahdollistavat eri osa-alueiden (strateginen perusta, johtaminen, esimiestyö) jakaminen
kahteen tasoluokkaan ja sitten ketjuttamaan nuo luokat. Näin data jakaantui kahdeksaan luokkaan, joille
sitten laskin ihmisten itseohjautuvuuden keskiarvot. Kuva 2 selkeyttänee laskelmiani.
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Kuva 86.. Henkilöstön itseohjautuvuuden taso strategisen perustan, johtamisen ja esimiestyön mukaan jaetuissa kahdeksassa
tasoluokassa.

Kuva 86 osoittaa strategisen perustan, johtamisen ja esimiestyön suuren merkityksen henkilöstön
itseohjautuvuuden tasoon. Ääripäiden ero on yli kaksinkertainen. Vasemmalla on yrityksiä, joissa
painotetaan strategisissa linjauksissa johtajakeskeisyyttä ja asiajohtamista, pidetään johtamisen toiminnat
johdon käsissä ja joissa esimiesten itseohjautuvuuteen kannustaminen on heikkoa. Niissä henkilöstön
toimintatavat, tavallaan aktiivisuus itseohjautuvuudessa on 30% maksimista. Toisessa ääripäässä, kuvassa
oikealla, painottuu strategiassa osallistavuus ja ihmisjohtaminen, ihmiset päättävät työhön liittyen
tavoitteista ja työnjaosta ja esimiehet toimivat aktiivisesti. Ja tuloksena henkilöstön aktiivisuus on 64 %.
Kokonaisuudessaan Kuva 86 todistaa todeksi itseohjautuvuuden kehityspolun askelmat. Strategiset
linjaukset, niihin liittyen päätöksen johtamisesta ja esimiesten aktiivisuus ovat pohja terveelle
itseohjautuvuudelle.
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Mihin johdon päätökset katoavat isoissa yrityksissä itseohjautuvuuden
suhteen, 27.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johdon-paatokset-itseohjautuvuus
Provokatiivisen otsikon takana on Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimus, jota teemme parhaillaan
Guy Ahosen ja Juhani Ilmarisen kanssa. Aineiston keruu on edennyt hyvin ja nyt meillä on 250 yrityksen
vastauksen kautta aineisto käytännössä valmis. Aineisto painottuu pk-sektoriin, alle 50 henkilön yrityksiä
aineistossa on 30 %, 50-249 henkilön yrityksiä 49 % ja isoja, 250-1000 henkilön yrityksiä 21 %. Määrät ovat
kuitenkin riittävät tulosten analysointiin ja tulkintaan.
Johdon vastuuprosessit ovat johdon päätöksiä
Olemme jo vuodesta 2009 alkaneessa tutkimussarjassamme luokitelleen tietyt prosessit johdon
vastuuprosesseiksi ja kysyneet, miten vahvasti työhyvinvointi niissä otetaan huomioon. Vastuuprosesseja
siis nimenomaan henkilöstötuottavuuden suhteen. Näitä prosesseja ovat johdon strategiatyö, esimiesten
koulutus, jatko- ja täydennyskoulutus, kehityskeskustelu, työkuormituksen hallinta, työaikojen ja järjestelyjen joustavuus sekä ikäjohtaminen. Näistä muodostamme kokonaisindeksin, joka kuvaa siis johdon
päätösten tasoa henkilöstön suhteen. Tärkeää osaa yrityskulttuuria, joka näkemykseni mukaan kumpuaa
vahvasti johdon aktiivisuudesta ja päätöksistä – ei mistään maagisesta taikapölystä.
Johdon vastuuprosessit samalla tasolla eri yrityskokoluokissa
Johdon vastuuprosessien taso ei ole juurikaan riippuvainen yrityksen koosta, kuten Kuva 87 osoittaa.
Hyvällä tasolla prosessit (päätökset) ovat kolmanneksessa keskisuurista ja suurista yrityksistä ja
neljänneksessä pienistä yrityksistä. Vastaavasti 20-30 % yrityksistä tekee henkilöstöä tukevat päätökset
kehnosti.

Kuva 87. Johdon vastuuprosessien tasoluokkien jakaumat eri yrityskokoluokissa.

Kuva 87 antaa siis perusteen tämän bloggauksen ensimmäiseen johtopäätökseen:

Johdon vastuuprosessit ovat samalla tasolle yrityskoosta riippumatta.
Johdon vastuuprosessit heijastuvat itseohjautuvuuden johtamisen tasoon
Selvitämme itseohjautuvuuden johtamista tutkimuksessamme lähes 20 kysymyksellä, joista osa kohdistui
koronakriisin aikaiseen toimintaan. Kysymykset jakaantuvat neljään osa-alueeseen, joista lasketaan
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itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistaso. Näitä osa-alueita ovat strateginen perusta, päätöksenteko
tavoitteista ja seurannasta, esimiesten aktiivisuus, sekä henkilöstön toimintatavat.
Kun ristiintaulukoin johdon vastuuprosessien ja itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistason, huomasin
niiden positiivisen yhteyden.

Kuva 88. Johdon vastuuprosessien tason yhteys itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistasoon.

Kuva 88 tulkinta antaa perustan bloggauksen toiseen johtopäätökseen:

Johdon vastuuprosessien hyvä taso tukee itseohjautuvuuden johtamisen tasoa.
Vastuuprosessien, siis henkilöstöä tukevien päätösten tason merkitys oli tosi suuri. Ylimmän tasoluokan
yrityksistä 52 % johti itseohjautuvuutta hyvin, kun alimman tasoluokan yrityksistä niin teki vain 28 %.
Seuraava mielenkiintoni kohdistui johtopäätösten 1 ja 2 yhdistämiseen, siis yrityskoon merkitykseen.
Pienissä yrityksissä johdon päätöksen siirtyvät itseohjautuvuuden johtamiseen – isoissa osa haihtuu
johonkin
Jatkoin analyysia lisäämällä yritysten kokoluokan Kuva 88 analyysiin. Kuva 89 poistin kaksi alinta
itseohjautuvuuden johtamisen tasoluokkaa, näin sain tuloksen visualisoitua paremmin, ainakin omasta
mielestäni.
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Kuva 89. Johdon vastuuprosessien tason yhteys itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistasoon eri yrityskokoluokissa.

Kuva 89 tulos aiheutti suurta ihmettelyä: ”Mihin katoaa johdon päätösten voima isoissa yrityksissä?” Ja
tuota kysymystä voisi jatkaa, mihin päätösten voima katoaa jo keskisuurissa yrityksissä? Miksi
pikkufirmoissa johdon päätökset siirtyvät itseohjautuvuuden johtamiseksi 78 %:sti, mutta samat päätökset
kuihtuvat 55 %:iin isoissa firmoissa. Ero on tilastollisesti melko merkitsevä. Erittäin merkitsevä ero löytyi
muuten esimiesten aktiivisuudesta itseohjautuvuuteen kannustamisessa. Pienissä yrityksissä esimiehet
tukivat ihmisiä paljon paremmin, kuin isoissa yrityksissä.
Tästä päädyin kirjoittamaan bloggauksen kolmannen johtopäätöksen ja sen kysymyksen muotoon:

Mikä haihduttaa isoissa yrityksissä johdon päätösten voiman itseohjautuvuuden suhteen?
Tuo on kysymys, johon tämä tutkimus ei mahdollisesti vastausta anna, ainakaan sitä en nopealla analyysilla
löytänyt. Toki jatkan datan murskaamista, mutta kaipaan myös muiden tulkintoja. Mikä isojen yritysten
(organisaatioiden yleensäkin?) toimintatavoissa on sellaista, että johdon linjaukset eivät siirry
täysimääräisesti käytäntöön, ainakaan siis itseohjautuvuuden johtamisessa.
Mitä isoilla olisi pieniltä oppimista? Aika usein olen kuullut sanottavan, että isot yritykset uudistavat
toimintatapoja ja pienet oppivat niiltä. Tässä asiassa oppi voisi kulkea toiseen suuntaan. Onko selitys pieni
henkilöstömäärä – porukka (ja johto) tunnetaan hyvin? Vai onko kyse matalasta johtamisrakenteesta – asia
ei katoa tehottomaan johtamisen johtamiseen? Vai jotain muuta?

Strategia – tuottavuus – palkitseminen tilaisuus; itseohjautuvuuden
johtamisen tuloksia 5.6.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/asiakasaamu-04062020
Eilen 4.6.2020 olin mukana HR Legal Services Oy:n asiakastilaisuudessa – kolmen kuukauden tauon jälkeen
ihan livenä! Tilaisuuden moderaattorina toimi toimitusjohtaja Henna-Riikka Huhta ja netin kautta mukana
oli lähes 150 osallistujaa. Tilaisuudessa puhuivat Tommi Talasto strategiasta ja johtamisesta, sekä Maria
Setälä palkitsemisesta. Minun puheenvuoroni käsitteli Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimuksen
tuloksia ja alustavia tulkintoja.
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Kuvassa vasemmalta Maria Setälä, Tommi Talasto ja Ossi Aura

Tommi Talasto: strategia ohjaa ihmisten johtamista ja palkitsemista
Tommi Talasto kävi esityksessään läpi liiketoimintastrategian toteuttamista ihmisten johtamisen ja
palkitsemisen keinoin. Poimin hänen laajasta esityksestään yhden kuvan, jossa kokonaisuus tulee esiin
loistavasti.

Kuva 90. Ravintola-alan toimijan liiketoimintastrategian toteuttaminen ihmisten ja palkitsemisen avulla.

Kuvan mukaan ravintola-alan yrityksen liiketoimintastrategian tavoite on kasvattaa liikevaihtoa 10 %
nykyisellä kannattavuustasolla. Tämä tavoite jakaantuu kolmeen strategiaan, joiden toteuttamiseksi
linjataan vastaavat strategiat ihmisten johtamisen ja palkitsemisen alueilla. Mietitään siis kokonaisuus
asiakaspalvelun tason nostamisessa työhyvinvoinnin ja bonusmallien avulla.
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Näin strategia pitää rakentaa, selkeät tavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintaan ja ihmisten johtamiseen.
Tämän lisäksi palkitseminen toteutetaan siten, että se tukee ihmisten johtamista.
Maria Setälä: Palkitsemisen tulee tukea liiketoiminnan tavoitteita
Maria Setälä kartoitti palkitsemisen elementtejä perusteista käytännön esimerkkeihin. Esitys olisi oman
bloggauksen arvoinen, mutta poimin tähän Maisan yhteenvetokuvan hyvän palkitsemisjärjestelmän
piirteistä.

Kuva 91. Nykypäivän palkkausjärjestelmän elementit.

Koska kaikille sopivaa, yleistä mallia ei ole, voidaan tästä ottaa vinkit palkitsemisjärjestelmän tekemiseen.
Ensinnäkin se on yrityskohtainen, koska jokainen yritys on erilainen. Palkitseminen on johtamisen, eritoten
motivoinnin ja sitouttamisen väline. Tällöin voidaan vaihdella yksilöllisiä ja ryhmäkohtaisia palkitsemisen
tapoja.
Palkitseminen on tuloshakuista, se on selvä ja se on keskusteltava koko henkilöstön kanssa selkeäksi.
Tällöin palkitseminen on ymmärrettävää. Ajassa muuttuvuus on hyvin akuutti palkitsemisjärjestelmän osa,
koronakriisi on pääosin tuhonnut viime syksynä päätetyt palkitsemisen taloudelliset triggerit. Nyt on hyvä
aika yhdessä pohtia, mitä voidaan tehdä ja miten sitä voidaan palkita.
Ossi Aura. Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimus
Kirjoitan omasta alustuksestani vähän enemmän, kun sattuu olemaan aineisto näppiksissä. Teemme
tutkimusta kokeneella tiimillä: professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, FT Ossi Aura ja KTT Tomi Hussi.
Olemme tutkineet strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista vuodesta 2009 ja
henkilöstötuottavuutta vuodesta 2015 alkaen.
Nykyisen tutkimuksemme fokuksessa on itseohjautuvuuden johtamisen käytänteet ja päätökset.
Tutkimuksen tavoitteet voidaan esittää tutkimuskysymysten kautta, tässä tutkimuksemme neljä tavoitetta
ja niitä vastaavat kysymykset:
Selvittää mikä on itseohjautuvuuden eri toimintatapojen yleisyys johtamisessa suomalaisissa yrityksissä.
Miten aktiivisesti yritykset hyödyntävät itseohjautuvuuden periaatteita ja järjestelmiä
henkilöstötuottavuuden johtamisessa?
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Selvittää mitkä ovat henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) tason yhteydet itseohjautuvuuden
menetelmien käyttämiseen. Miten HTJ:n peruspäätösten taso vaikuttaa itseohjautuvuuden johtamisen
toimintatapojen aktiivisuuteen? Mikä on itseohjautuvuuden johtamisen optimaalinen vaiheistus?
Tutkia itseohjautuvuuden johtamisen yhteyttä yrityksen kannattavuuteen. Mikä on itseohjautuvuuden
johtamisen tason yhteys yrityksen kannattavuuteen suhteessa saman toimialan yrityksiin? Onko
itseohjautuvuuden johtaminen taloudellisesti tehokkaampaa verrattuna perinteisimpiin johtamistapoihin?
Määritellä itseohjautuvuuden käsite tulosten perusteella. Miten itseohjautuvuuden käsitteistössä voidaan
ottaa huomioon psykologinen ja johtamistieteellinen näkökulma siten, että sen hyödyntämisen potentiaali
voidaan hyödyntää Suomessa optimaalisesti?
Tutkimuksen päätuloksia – tähän mennessä
Tutkimuksen päätulos voidaan kiteyttää seuraavaan lausepariin:

Itseohjautuvuuden johtaminen on osa hyvää johtamista – ja toisinpäin –
itseohjautuvuuden johtaminen ei ole osa huonoa johtamista!
Tämä tulkinta voidaan tehdä, koska kaikki henkilöstötuottavuuden johtamisen tärkeimmät osa-alueet
korreloivat itseohjautuvuuden johtamisen kanssa. Tutkimuskysymys 2 on siis vastattu! Toki saamme
syksyllä aineostoon yritysten toimialasuhteutetut kannattavuusluvut, jonka jälkeen pääsemme
analysoimaan kysymystä nro 3.
Pienet ja toimihenkilövaltaiset yritykset johtavat itseohjautuvuutta parhaiten
Kartoitimme itseohjautuvuutta kolmesta näkökulmasta; johtamisen, johtajuuden ja henkilöstön
aktiivisuuden kannalta. Tämän lisäksi kartoitimme yritysten strategisia linjauksia ja analyysin kautta
muodostimme itseohjautuvuuden strategisen perustan indikaattorin.
Näistä neljästä osa-alueesta yhdistimme kokonaisindeksin, jonka tasoluokat määritettiin keskiarvon ja hajonnan perusteella. Näin saimme pätevän itseohjautuvuuden kokonaistasoa kuvaavan muuttujan.
Kuva 92 vasen osa esittää itseohjautuvuuden johtamisen yhden päätuloksen: pienet ja toimihenkilövaltaiset
yritykset johtavat itseohjautuvuutta paremmin, kuin isot ja työntekijävaltaiset yritykset.
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Kuva 92. Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistasot eri yrityskokoluokissa (vasen) sekä henkilöstötuottavuuden johtamisen eri
tasoilla (oikea) työntekijä- ja toimihenkilövaltaisissa yrityksissä.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, hyvä johtaminen tukee vahvasti itseohjautuvuuden johtamista. Tästä tulos
Kuva 92 oikeasta osasta. Erot tasoluokkien välillä ovat melko pieniä työntekijävaltaisissa yrityksissä, kun
taas toimihenkilövaltaisissa ne ovat isot. Konttoritöissä hyvä johtaminen buustaa itseohjautuvuuden
johtamista tosi paljon. Tämä yksityiskohta on tosi mielenkiintoinen, koska mielikuva saattaa olla juuri
päinvastainen. Että itseohjautuvuus hoituisi ihan itsestään – ei hoidu, kyllä se tarvitsee ihan tavallista hyvää
johtamista taustalle. Tavoitteita, vastuita ja rooleja, sujuvia johtamisen ja kehittämisen prosesseja. Pienet
startup yritykset ovat tästä ehkä poikkeus.
Itseohjautuvuuden johtaminen passivoitu koronakriisin aikana – hyvä johtaminen vähensi
passivoitumista
Maaliskuun puolivälissä iskenyt koronakriisi vaikutti itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen. Lähes
kaikki tutkimuksen vastaukset kerättiin huhtikuun aikana, jolloin saimme hyvän kuvan
johtamiskäytänteiden muutoksista.
Suurimmassa osassa yrityksistä (68 %) itseohjautuvuuden johtaminen passivoitui, 21 %:ssa yrityksistä taso
pysyi ennallaan ja 11 % yrityksistä aktivoi itseohjautuvuuden johtamista. Pudotus oli siis selkeä ja analysoin
mielenkiinnolla, mitkä tekijät mahdollisesti hidastivat itseohjautuvuuden johtamisen passivoitumista.
Tulos oli selkeä; mitä vahvemmin työhyvinvointi on johdon strategiatyön agendalla, sitä vähemmän
itseohjautuvuuden johtaminen passivoitui. Olen tätä tulosta analysoinut tarkemmin ja blogannut Auran
Faktoissa toukokuun alussa, tässä linkki.
Itseohjautuvuuden johtamisen malli – versio 2.0
Tutkimuksemme yksi tavoite on määritellä itseohjautuvuuden käsitettä johtamisen näkökulmasta. Olen
ensimmäisen version tehnyt toukokuussa ja koeponnistanut sen sosiaalisessa mediassa. Sain ihmisiltä
paljon kysymyksiä ja palautetta, joiden mukaan voin esittää version 2.0. Varmasti tämäkin muuttuu, eikä
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vähiten syksyllä, kun saamme tutkimusyritysten tilinpäätöstiedot ja voimme analysoida itseohjautuvuuden
johtamisen yhteydet kannattavuuteen.

Kuva 93. Itseohjautuvuuden johtamisen malli.

Itseohjautuvuudessa ja myös sen johtamisessa ihmiset – people - ovat aidosti tärkein voimavara.
Tutkimuksessa kartoitimme ihmisten roolia ja sovittuja toimintatapoja itsenäisessä päätöksenteossa
(Kannustettu henkilöstöä itsenäiseen päätöksentekoon omaan työhön liittyvissä asioissa) ja työnjaossa
(Johto määrittelee ketkä huolehtivat eri tehtävistä - Työjako syntyy työntekijöiden vuorovaikutuksen
tuloksena).
Kokonaisuutta ohjaa kuitenkin vahvasti yritysjohdon strategiset linjaukset – onko painopisteenä aidosti
ihmisten osallistuminen vai johdon korostaminen ja toisaalta painotetaanko työn ja asioiden johtamista vai
ihmisten johtamista. Nämä linjaukset ratkaisevat muiden kolmen tason. Tämä nähdään myöhemmin Kuva
94 .
Yksi elementti itseohjautuvuuden johtamisen mallia on ”management”, eli johtaminen. Tämä on
sanallisesti hassunkurinen ilmaisu, mutta sisällön osalta hyvinkin relevantti. Päätösvalta tavoitteista ja
tuloksellisuuden seurannan vastuu (=tulosvastuu) ovat klassisen johtamisen ydinasioita. Kysyimme
tutkimuksessa päättääkö tavoitteista johto vai henkilöstö. Toisaalta kartoitimme, onko alaisten
tuloksellisuuden seuranta esimiesten tehtävä, vai ovatko työntekijät vastuussa toisilleen. Johtamisen corea
– ja yrityksissä päätettyjä asioita – ainakin kun niitä tutkimuksessa kysytään.
Leadership on itseohjautuvuuden johtamisen mallissa selkeä kokonaisuus, esimiesasemassa olevien
toimintatavat. Miten he kuuntelevat henkilöstöä ennen päätöksentekoa, miten he kannustavat henkilöstöä
oma-aloitteellisuuteen ja ongelmien ratkaisemiseen.
Viimeinen kuva konkretisoi strategisten linjausten suuren merkityksen.
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Kuva 94. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan tason merkitys johtamisen (management), johtajuuden (leadership) ja
ihmisten aktiivisuuden (people) tasolle.

Kuva 94 tulokset eivät juuri jätä vaihtoehtoja tulkinnalle. Jos strategisissa linjauksissa korostetaan johto ja
asiajohtamista, itseohjautuvuuden johtamisen maaperä on huono. Jos taas yritysjohto aidosti osallistaa
henkilöstöä itsensä korostamisen sijasta ja johtaa ihmisiä – ei työtä, on itseohjautuvuudelle hyvä
kasvualusta. Tuntuu jopa loogiselta!

Itseohjautuvuus on osa hyvää johtamista, 7.7.2020
Linkki: https://www.bonfire.fi/itseohjautuvuus-on-osa-hyvaa-johtamista/
Olemme parhaillaan tutkimassa itseohjautuvuuden johtamista suomalaisissa yrityksissä. Selvitämme
itseohjautuvuuden johtamisen strategista perustaa, esimiesten kannustavuutta, sekä vastuullista
päätöksentekoa työhön ja tuloksellisuuteen liittyen. Syksyllä lisäämme aineistoomme yritysten
tilinpäätösluvut, jolloin voimme selvittää onko itseohjautuuteen painottuva johtaminen taloudellisesti
kannattavampaa, kuin johtaminen yleensä.
Kokenut tutkijaryhmä tulessa
Teemme tutkimusta vuodesta 2009 yhdessä olleella tiimillä, johon kuuluvat allekirjoittaneen ohella
professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussi. Meneillään on kymmenes yhteinen
tutkimus, aikaisemmin olemme tutkineet strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista
sekä henkilöstötuottavuuden taloudellista merkitystä. Raportit voi ladata kotisivultani.
Tämä on ensimmäinen bloggaus bonfire.fi sivulla aiheesta, palaan aiheeseen kuukausittain elo-marraskuun
aikana. Kerron silloin mm. miten itseohjautuvuuden johtaminen vaihtelee eri toimialoilla ja yrityksen koon
mukaan. Ja palaan luonnollisesti myös tuohon jo aikaisemmin mainitsemaani itseohjautuvuuden
johtamisen taloudelliseen merkitykseen.
Taustaa tutkimukselle
Olemme edellisissä tutkimuksissa paneutuneet henkilöstötuottavuuden johtamiseen ja sen runko on ollut
mukana tässäkin tutkimuksessa. Itseohjautuvuuteen paneuduimme suurella intohimolla ja havaitsimme,
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että ilmiöstä kirjoitetaan paljon henkilöstön, tiimin ja esimiesten näkökulmista. Selkeästi johtamiseen
liittyvää kirjallisuutta löysimme vähän, ja tämän puutteen halusimme paikata.
Kyselylomakkeemme – johon vastasivat satunnaisotannalla mukaan pyydetyt yritykset – koostui siis
henkilöstötuottavuuden ja itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueista sekä yrityksen strategisia linjauksia
kartoittaneista kysymyksistä. Tutkimuksen kysely aloitettiin maaliskuun lopussa, joten lisäsimme siihen
useita kysymyksiä koronakriisin vaikutuksista liiketoimintaan ja johtamiseen.
Itseohjautuvuuden johtaminen koostuu kolmesta osa-alueesta
Kyselylomaketta muokattaessa ja aineistoa analysoitaessa kirkastui itseohjautuvuuden johtamisen kolme
osa-aluetta
strateginen perusta, esimiesten kannustavuus, vastuullinen päätöksenteko
Strategiseksi perustaksi muodostui analyysien perusteella kysymyspari, jossa toisessa kartoitettiin
johtajakeskeisyyttä vs. ihmisten osallistamista ja toisessa asioiden / työn johtamista vs. ihmisten johtamista.
Mitä vahvemmin yrityksissä painottuvat ihmisten osallistaminen ja ihmisten johtaminen, sitä aktiivisempia
ovat esimiesten kannustavuus ja vastuullinen päätöksenteko.
Esimiesten kannustavuutta kartoitettiin selkeillä kysymyksillä esimiesten kannustavuudesta omaaloitteisuuteen ja ongelmanratkaisuun, sekä ihmisten aktiiviseen kuunteluun. Tämä itseohjautuvuuden
johtamisen osa-alue on aktiivinen, keskimäärin 70 %:ssa yrityksistä esimiehet olivat vähintään melko
aktiivisia henkilöstön tukemisessa.
Kolmas itseohjautuvuuden johtamisen osa-alue, vastuullinen päätöksenteko on itse- tai
yhteisöohjautuvuuden ytimessä. Kuka päättää tavoitteista ja työnjaosta, kuka on vastuussa
tuloksellisuudesta – johto vai henkilöstö? Kysymyksissä käytimme sanoja ”johto”, ”esimiehet”, ”henkilöstö”
ja ”työntekijät” kuvaamaan päätöksentekijää. Emme siis painottaneet erikseen itseohjautuvuutta ja
yhteisöohjautuvuutta, vaan yleisemmin päätöksenteon vastuuta.
Hyvä henkilöstötuottavuuden johtaminen tukee itseohjautuvuuden johtamista
Henkilöstötuottavuuden johtamisen ytimessä ovat johdon päätökset ja aktiiviset prosessit, esimiestyö ja
sen kehittäminen, henkilöstön kehittäminen mm. osaamisen ja ikäjohtamisen keinoin, sekä vakiintuneet
työhyvinvoinnin tukitoiminnot. Tässä tutkimuksessa kartoitimme näitä osa-alueita tärkeimmiltä osin ja niin
pystyimme analysoimaan henkilöstötuottavuuden johtamisen yhteydet itseohjautuvuuden johtamiseen.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen kokonaisuudessaan ja erityisesti johdon päätökset, osaamisen
johtaminen ja ikäjohtaminen korreloivat positiivisesti itseohjautuvuuden johtamisen kanssa. Kuva 1
osoittaa, että korkea johdon päätösten taso oli yhteydessä aktiiviseen itseohjautuvuuden johtamiseen.
vastaavasti alhainen (huono) johdon päätösten taso näkyi passiivisuutena itseohjautuvuuden johtamisessa.
Korrelaatio ei ollut täydellinen, mutta yhteys oli vahva.
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Kuva 95. Johdon päätösten tason yhteys itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueiden tasoon.

Tutkimuksissamme olemme määritelleet, että johdon päätöksiin sisältyvät päätökset toiminnan tavoitteista
ja suunnitelmasta, sekä työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä, henkilöstön ja
esimiesten koulutuksessa, kehityskeskusteluissa, työkuormituksen säätelyssä, työaikojen ja -järjestelyjen
joustavuudessa sekä ikäjohtamisessa. Kyse on siis varsin laajasta kokonaisuudesta, joka kuvastaa
tavoitteellista ja ihmislähtöistä johtamista ja kehittämistä.
Tavoitteellinen ja ihmislähtöinen johtaminen luo vankan pohjan itseohjautuvuuden johtamiselle.
Tavoitteeton, ihmisiä väheksyvä johtaminen taas tuhoaa itseohjautuvuuden johtamisen perustan.
Hyvä johtaminen ylläpiti itseohjautuvuutta koronakriisin aikana
Teimme tutkimuksemme suunnitelmaa tammikuussa ja kyselylomakkeen helmikuussa. Operatiivinen datan
keruu alkoi maaliskuun lopussa, jolloin lisäsimme kyselyyn koronakriisiin liittyviä kysymyksiä. Näin
pystyimme analysoimaan huhti-toukokuun ajalta kriisin vaikutukset itseohjautuvuuden johtamiseen.
Kriisi vaikutti itseohjautuvuutta vähentävästi, 2/3-osassa yrityksistä itseohjautuvuuden toiminnat
passivoituivat ja vain joka yhdeksäs yritys aktivoi itseohjautuvuutta. Toki etätyö lisääntyi huikeasti, mutta
itsenäistä päätöksentekoa tiukennettiin. Kriisissä johto otti päätökset itselleen normaalitilaa aktiivisemmin.
Itseohjautuvuus siis väheni kriisin aikana ja niinpä analysoimme tekijöitä, jotka hillitsivät vähenemistä. Tulos
tiivistyi jälleen hyvään, ihmislähtöiseen johtamiseen. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus oli tässä
hyvä esimerkki. Kun ihmiset ovat strategiatyön agendalla vahvasti, itseohjautuvuus säilyy hyvin myös kriisin
aikana. Vastaavasti henkilöstön huomioon ottamattomuus heijastui suureen itseohjautuvuuden
vähenemiseen.
Tavoitteellinen johtaminen on itseohjautuvuuden perusta
Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että hyvä johtaminen on itseohjautuvuuden johtamisen kivijalka.
Ajatus siitä, että itseohjautuvuuteen edetään ilman kunnon vastuunjakoa ja johtamisrakennetta, tuntuu
tulostemme perusteella huonolta ajatukselta. Tätä tukee myös se, että selkeän esimiesroolin päättäminen
tukee itseohjautuvuuden johtamisen tasoa. Emme löytäneet tukea esimiehettömän organisoitumisen
yhteyksistä hyvään itseohjautuvuuteen. Se lienee itse- tai yhteisöohjautuvuuden korkein aste, johon
eteneminen on monen kehitysaskeleen takana. Satunnaisotannalla valituissa 252 yrityksessä emme tätä
löytäneet.
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Strategiset linjaukset määrittävät itseohjautuvuuden johtamisen
menestyksen, 6.8.2020
Linkki: https://www.bonfire.fi/strategiset-linjaukset-maarittavat-itseohjautuvuuden-johtamisenmenestyksen/
Itseohjautuvuutta tarkastellaan usein henkilöstön ja esimiesten välisen työnjaon näkökulmasta. Oma
tarkastelukulmani on johtaminen ja sen rinnalla johdon strategiset linjaukset. Tämä tarkastelu tiivistyy
kysymykseen: Minkälaisilla strategisilla linjauksilla itseohjautuvuutta toteutetaan menestyksekkäästi?
Miten yritysten strategiset linjaukset heijastuvat itseohjautuvuuden johtamiseen
Tutkimuksessa on mukana 252 satunnaisotannalla valittua yritystä viideltä toimialalta ja vastaukset
kerättiin huhti-toukokuussa nettikyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin laajasti henkilöstötuottavuuden ja
itseohjautuvuuden johtamisen päätöksiä ja toimintatapoja, sekä yritysten toimintaan ja henkilöstön
johtamiseen liittyviä strategisia linjauksia.
Näitä strategisten linjausten kysymyksiä oli kuusi ja ne oli rakennettu vastinparien kautta. Kysyimme, onko
yritys uudistushakuinen vai vakaa; kasvuun tähtäävä vai nykyisen tason varmistaja; voiton maksimoija vai
muiden arvoja tavoitteleva; johtajavetoinen vai henkilöstöä osallistava; henkilöstökulujen tiukka hallitsija
vai henkilöstön kehittämiseen panostaja; sekä painottuuko johtamisessa asioiden, työn johtaminen vai
Ihmisten johtaminen.
Kartoitimme siis kuusi strategista linjausta, joista eniten itseohjautuvuuden vastuulliseen päätöksentekoon
vaikuttivat johtajavetoisuus vs. henkilöstön osallistavuus sekä työn vs. ihmisten johtaminen. Muodostimme
näistä itseohjautuvuuden strategista perustaa kuvaavan summamuuttujan.
Osallistavan ihmisjohtamisen linjaus tukee itseohjautuvuuden johtamista
itseohjautuvuuden johtamisessa esimiehillä on tärkeä rooli, mutta henkilöstön vastuullinen päätöksenteko
on itseohjautuvuuden johtamisen ytimessä. Kuka päättää tavoitteista ja työnjaosta, kuka on vastuussa
tuloksellisuudesta – johto vai henkilöstö? Strategisen perustan merkitys oli selkeä: mitä vahvemmin
painottui henkilöstön osallistavuus ja ihmisten johtaminen, sitä suurempi oli henkilöstön vastuu työhön
liittyvissä päätöksissä.
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Kuva 96. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan merkitys vastuullisen päätöksenteon tasolle.

Kuva 96 osoittaa kiistattomasti, miten kriittinen strategisen linjauksen merkitys on. Alimmalla tasolla –
yrityksissä, joissa painotetaan johtajan ja asiajohtamisen merkitystä – ei itseohjautuvuutta henkilöstötasolla
käytännössä ole lainkaan. Sen sijaan henkilöstöä osallistavista ja ihmisjohtamista korostavista yrityksistä 86
%:ssa päätöksenteon vastuut painottuvat henkilöstölle.
Strateginen linjaus vaikuttaa itseohjautuvuuteen – mutta mikä on tämän linjauksen tila?
On melkoisen selvää, että kuvaamani strateginen linjaus vaikuttaa itseohjautuvuuteen henkilöstötasolla.
Kun ihmiset nostetaan kärkeen ja heihin luotetaan, annetaan heille myös vastuuta. Totta kai.
Mutta mielenkiintoista on
strategisen linjauksen tila –
miten suuri on se
yritysjoukko, joka nostaa
ihmiset johtamisen
fokukseen?
Tulos nähdään Kuva 97 ja se
on melkoisen shokeeraava –
”Ihmiset ensin” yrityksiä on
vain 8,3% suomalaisista
yrityksistä.

Kuva 97. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan tasojen muodostuminen strategiakysymysten vastausten mukaan.
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Kuva 97 tulos on siis selkeä, melko pieni osa yrityksistä nostaa ihmiset johtamisen ykköseksi. Joka kuudes
yritys korostaa vahvasti johtajaa ja asiajohtamista, suurin osa yrityksistä on ”keskitasoisia” – ei kumpaakaan
ääripäätä.
Minkälainen johtaminen tukee itseohjautuvuuden strategista perustaa?
Seuraava vaihe analyysissa oli selvittää mitkä henkilöstötuottavuuden johtamisen elementit tukevat
itseohjautuvuuden strategista perustaa. Toisin sanoen miten johtaminen tukee itseohjautuvuutta?
Analyysin mukaan itseohjautuvuuden strategisen perustan tasoa selitti henkilöstötuottavuuden johtamisen
tavoitteellisuus, sekä työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä ja työaikojen ja järjestelyjen joustavuudessa. Myös henkilöstön hyvä motivaatio edisti itseohjautuvuuden strategista
perustaa – siis henkilöstön osallistamista ja ihmislähtöistä johtamista. Nämä tulokset tuntuvat kovin
loogisilta.
Miten vahva itseohjautuvuuden johtamisen strateginen perusta on eri toimialoilla?
Itseohjautuvuus mielletään usein asiantuntijatyön piirteeksi, joten analysoin suurella mielenkiinnolla
itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan tason eri toimialoilla. Ja kyllähän siellä kärjessä
asiantuntijatyön toimiala – liike-elämän palvelut oli. Toimialan yrityksistä 12 %:lla strateginen perusta oli
erinomainen ja 43 %:lla hyvä. Näiden summa oli siis 55 % - ihmiset eivät ole johtamisen fokuksessa
läheskään kaikissa toimialan yrityksissä.
Toiseksi paras tilanne itseohjautuvuuden johtamisen strategisessa perustassa oli ehkä yllättäen kuljetuksen
toimialalla. Yllätyksenä siinä mielessä, että yleensä henkilöstötuottavuuden johtaminen on kuljetuksen
toimialalla melko kehnossa tilassa. Em. prosenttiosuudet olivat 9 % ja 47 %, joten summa oli jopa suurempi
kuin liike-elämän palveluissa.
Kaupan alalla luvut olivat 9 % ja 41 % - siis kohtuullisen lähellä kärkeä. Rakentamisen ja teollisuuden
toimialoilla jäätiin sen sijaan selkeästi alhaisempiin lukuihin, summalukuna 36 %:iin. Tämä osoittaa yleisen
näkemyksen oikeaksi – itseohjautuvuus korostuu asiantuntija-aloilla ja perinteisillä duunarialoilla mennään
perinteiseen johdon määrittämään tahtiin.
Kun jaoin yritykset asiantuntija- ja työntekijävaltaisiin, oli ero selkeä. Asiantuntijayrityksissä strateginen
perusta oli erinomainen 15 ja hyvä 43 %:lla, summa siis 58 %. Työntekijävaltaisissa yrityksissä vastaavat
luvut olivat 5 ja 37 %, summa siis 42 %. Ero tilastollisesti merkitsevä.
Onko yrityksen henkilöstömäärä ratkaiseva tekijä?
Yrityksen henkilöstömäärällä on yllättävän suuri merkitys itseohjautuvuuden johtamisen strategiseen
perustaan. Pienissä, 20-50 henkilöä työllistävissä yrityksissä ”ihmiset ensin” strategia on suuremmassa
roolissa kuin isommissa yrityksissä. Tämä heijastuu luontevasti myös vastuulliseen päätöksenteon tasoon.
Kuva 98 koostaa tulokset.
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Kuva 98. Yrityskoon yhteys itseohjautuvuuden johtamisen strategiseen perustan ja vastuullisen päätöksenteon tasoon.

Kuva 98 tulokset ovat selkeitä, pienissä yrityksissä ihmisiä korostetaan ja he saavat myös enemmän
vastuuta työhön liittyvässä päätöksenteossa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, koska isoissa yrityksissä
johtamisen päätökset ja painotukset ovat pieniä yrityksiä paremmalla tasolla.
Isoissa siis johdetaan paremmin, mutta itseohjautuvuuden johtaminen (ja ihmisten vastuu
itseohjautuvuudessa) on alemmalla tasolla. Tässä olisi siis isoilla yrityksillä oppimista – aina ei kannata ottaa
mallia isoista!
Miten tätä tulkitaan – mitä itseohjautuvuuden johtaminen strateginen perusta oikein on?
Ihmisten osallistaminen ja ihmisten johtamisen painottaminen heijastuvat hyvään itseohjautuvuuteen
työssä. Ihmiset päättävät vastuullisesti tavoitteista ja työnjaosta ja ovat lisäksi vastuussa tuloksista. Tätä
tukevat johtamisen tavoitteiden päättäminen ja työhyvinvoinnin sisällyttäminen vahvasti johdon
strategiatyöhön.
Mitä tämä kaikki on – miksi tätä voisi kutsua? Onko se hyvää yrityskulttuuria – ehkä osin. Onko se selkeää
päätöksentekoa – varmaan enemmän. Onko se ihmisten tuntemista ja sen kautta heihin luottamista –
varmaan vielä enemmän.
Tulkitsen tuloksia oa oheisia pohdintoja siten, että pienissä yrityksissä tunnetaan ihmiset ja tehdään
intuition kautta oikeita päätöksiä itseohjautuvuuden suhteen. Isoissa yrityksissä prosessit ovat kunnossa ja
päätöksiä tehdään hyvin perustein. Mutta isoissa ihminen hukkuu organisaatioviidakkoon – vastuuta ei
uskalleta antaa.
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Itseohjautuvuus on vastuullista päätöksentekoa, 9.8.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuus-paatoksenteko
Ihmisten vaikuttaminen omaan työhön on määritelmällisesti itseohjautuvuuden ydin. Itseohjautuvuuden
johtamisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä on päätetty tämän vaikuttamisen roolit. On siis
päätetty, kuka päättää!
Siihen miten nämä päätökset on tehty saamme vastauksia parhaillaan analyysin alla olevasta
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 -tutkimuksesta. Teemme tutkimusta tiimillä, johon kuuluvat
allekirjoittaneen lisäksi professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen sekä KTT Tomi Hussi. Työsuojelurahasto
on myöntänyt tutkimusapurahan tutkimuksen tekemiseen. Olemme tästä erittäin kiitollisia.
Vastuullinen päätöksenteko on päätöksiä tavoitteista, työnjaosta ja tuloksista
Tutkimuksessa kartoitimme satunnaisotannalla valituilta 252 yritykseltä henkilöstötuottavuuden ja
itseohjautuvuuden johtamisen strategisia linjauksia sekä johtamisen päätöksiä ja toimintatapoja.
Itseohjautuvuuden johtamisessa muodostimme kolme osa-aluetta, strategisen perustan, esimiesten
kannustavan tuen sekä vastuullisen päätöksenteon.
Itseohjautuvuuden strateginen perusta koostuu ihmisten osallistamisen ja ihmisten johtamisen
painotuksista, kun vastakohtina olivat johtajavetoisuus ja asioiden ja työn johtaminen. Esimiesten
kannustava tuki taas koostuu esimiesten henkilöstön kuuntelemisen, sekä oma-aloitteisuuteen ja
ratkaisuihin kannustamisen tasosta.
Vastuullisessa päätöksenteossa on kolme osaa, päätökset tavoitteista, työnjaosta ja tuloksista.
Tutkimuksessa kysymykset esitettiin seuraavasti:
Miten henkilöstöön ja sen johtamiseen liittyvät asiat painottuvat yrityksessänne. Valitse kunkin
vastausparin parhaiten yrityksenne toimintatapoja vastaava vaihtoehto.
1. Johto määrittelee keskeiset tavoitteet (1) - Henkilöstöllä oikeus luoda ja määritellä omia
tavoitteitaan (5)
2. Johto määrittelee ketkä huolehtivat eri tehtävistä (1) - Työjako syntyy työntekijöiden
vuorovaikutuksen tuloksena (5)
3. Esimiesten tehtävänä valvoa alaisten tuloksellisuutta (1) - Työntekijät ovat vastuussa toisilleen (5)
Miten vastaukset jakaantuivat?
Saimme tutkimukseemme siis 252 yrityksen vastaukset ja ensimmäinen analyysi oli vastaisten
kysymyskohtainen jakauma. Se nähdään Taulukko 2
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Taulukko 2. Taulukko 1. Vastuullisen päätöksenteon kysymysten vastausten jakaumat koko 252 yrityksen aineistossa.

Taulukko 2 nähdään, että päätöksenteko painottuu johtoon ja esimiehiin; 1 ja 2 vaihtoehtojen osuudet ovat
50-60 % luokkaa, kun taas henkilöstön vastuuta kuvaavien vaihtoehtojen 4 ja 5 osuudet ovat tasolla 15-20
%.
Vastausten jakaumat olivat vasta alkua ja suuri mielenkiinto kohdistui siihen, miten vastaukset yhdistyivät
samoissa yrityksissä. Tuon selvittämiseksi tein kolmen kysymyksen vastausten ristiintaulukoinnin, jonka
varsin massiivinen tulos on Taulukko 3.
Taulukko 3. Vastuullisen päätöksenteon kolmen kysymyksen vastausten ristiintaulukoinnit 252 yrityksen aineistossa.

Taulukko 3 on ristiintaulukointien lisäksi väreillä kuvattu vastuullisen päätöksenteon henkilöstön vastuun
tasoa.
Taulukon 2 selkeyttämiseksi voidaan nostaa muutamia vastauskolmikkoja esiin. saman vastauksen
(numeron) antaneita oli seuraavasti
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yhdistelmä 1 – 1 – 1
yhdistelmä 2 – 2 – 2
yhdistelmä 3 – 3 – 3
yhdistelmä 4 – 4 – 4
yhdistelmä 5 – 5 – 5
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2,4 %
20,2 %
5,2 %
2,0 %
0,4 %

Kakkosrivin antaneet määrittävät vastuun lähes pelkästään johdolla, näitä yrityksiä on joka viides. Täysin
ihmisille vastuun antaneita yrityksiä oli 252 yrityksen joukossa tasan yksi!
Vastuullisen päätöksenteon tasot
Kolmen kysymyksen ristiintaulukoinnin kautta tasomääritys on periaatteessa selkeä homma. Käytännössä
se tarkoittaa selkeitä linjauksia ja rajauksia. Tässä tapauksessa ääripäiden määrittäminen on mielestäni
selkeää: suuren henkilöstövastuun määrittäneet vastasivat kaikkiin kysymyksiin 4 tai 5 ja vähäisen
henkilöstövastuun määrittäneet vastasivat kolmeen kysymykseen 1 tai 2. Näin päästiin erinomaisen
(tumman vihreä) ja heikon (punainen) tason %-osuuksiin, 4,8 % ja 32,9 %.
Muut tasoluokat erinomaisen ja heikon välille määritin kysymysten summan keskiarvon ja keskihajonnan
mukaan. Tällöin erinomaisen viereen tulee hyvä (vaalean vihreä) ja heikon viereen välttävä (oranssi). Ja
keskitasolle keltainen. Tasoluokittelu on keskustelulle avoin, joskin pitäisin vahvasti kiinni määritelmästäni
erinomaisen ja heikon luokan osalta.
Itseohjautuvuuden strateginen perusta ja esimiestuki heijastuvat vastuullisen päätöksenteon tasoon
Itseohjautuvuuden johtamisessa strateginen perusta, esimiesten tuki ja vastuullinen päätöksenteko
kulkevat vahvasti rinnakkain. Tämä nähdään Kuva 99.

Kuva 99. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan ja esimiestuen yhteys vastuullisen päätöksenteon tasoon.

Kuva 99 osoittaa itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueiden yhteydet varsin selkeästi. Kun strategisissa
linjauksissa korostuu johtaja ja työn johtaminen ja kun samalla esimiesten tuki on heikkoa, on vastuullisten
päätösten painopiste johtajissa – tämä näkyy palkeissa vasemmalla – 61% punaista vastuullisessa
päätöksenteossa. Kuva kertoon vielä, että näitä yrityksiä on 30 % kaikista tutkimukseen vastanneista.
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Toinen ääripää – oikeanpuoleinen palkki – osittaa hyvän strategisen perustan ja esimiestuen yhteyden
vahvaan henkilöstövastuuseen. Huomionarvoista on kuitenkin se, että tässäkin 34% yrityssegmentissä vain
39 % yrityksistä on linjannut hyvän tai erinomaisen henkilöstövastuun. Kovin vaikeaa tuntuu olevan
liiketoiminnallisen vastuun antaminen ihmisille.
Miten vastuullisen päätöksenteon taso vaihtelee yrityksen kokoluokissa ja liiketoiminnan luonteen
mukaan
Viikonloppupohdintani päätteeksi analysoin vastuullisen päätöksenteon toteutumista eri kokoluokissa ja
toimialoilla. Henkilöstölle päätetty vastuu on suurinta pienissä ja asiantuntijavaltaisissa yrityksissä, siinä
väliotsikon ja kuvan 2 lyhyt yhteenveto.

Kuva 100. Itseohjautuvuuden vastuullisen päätöksenteon tasojen jakaumat yritysten henkilöstömäärän ja työn luonteen mukaan.

Kuva 100 osoittaa, että pienissä yrityksissä luottamusta henkilöstöön on enemmän kuin suurissa. Ero on
selkeä myös muissa itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueissa, kuten aikaisemmin bloggasin Mihin johdon
päätökset katoavat isoissa yrityksissä itseohjautuvuuden suhteen. En vastausta löytänyt tuolloinkaan, jää
yhteisen pohdinnan varaan.
Kuva 100 työn luonteen jako oli pääosin toimialaperusteinen. Työntekijävaltaiset yritykset olivat
teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen ja kaupan toimialoilta. Toimihenkilövaltaiset yritykset löytyivät
liike-elämän palveluista sekä teollisuuden ja rakentamisen suunnitteluyrityksistä sekä business to business
kauppaa tekevistä kaupan alan yrityksistä. Kuva 2 osoittaa, että henkilöstön vastuu työhön liittyvässä
päätöksenteossa on yleisempää toimihenkilövaltaisilla aloilla.
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To conclude
Tämän bloggauksen tulosten pohjalta on helppo tehdä tiivis yhteenveto:

vain 5%:ssa yrityksistä vastuullisen päätöksenteon vastuu on henkilöstöllä
Tuosta on hyvä lähteä etenemään. Syksyn 2020 aikana saamme analyysiin yritysten toimialasuhteutetut
tilinpäätöstiedot ja voimme analysoida, miten itseohjautuvuuden johtamisen eri osa-alueet heijastuvat
yritysten kannattavuuteen.

Miten luodaan terveesti ihmisten valta ja vastuu itseohjautuvuudessa?
2.9.2020
Linkki: https://www.bonfire.fi/miten-rakentaa-itseohjautuvuus-terveella-tavalla/
Itseohjautuvuus on yksi ratkaisu työelämän muutoksessa. Ihmisten vapaus päättää oman työnsä
tekemisestä on itseohjautuvuutta parhaimmillaan. Vapauden rinnalla on kuitenkin vastuu – kutsun ilmiötä
VASTUULLISEKSI PÄÄTÖKSENTEOKSI.
Itseohjautuvuuden johtamisen tutkimus meneillään
Itseohjautuvuus ei ole muusta yrityksen toiminnasta irrallinen temppu, vaan se liittyy vahvasti yrityksen
johtamiseen. Tähän olen paneutunut keväällä 2020 kerätyn tutkimusaineiston kautta. Teemme tutkimusta
kokeneella tiimillä, johon kuuluvat allekirjoittaneen ohella professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä
KTT Tomi Hussi.
Kirjoitan tutkimuksen tuloksista ja tulkinnoista viisi bloggausta syksyn aikana. Tämä teksti on kolmas,
aikaisemmat löytyvät tästä: Itseohjautuvuus on osa hyvää johtamista
ja Strategiset linjaukset määrittävät itseohjautuvuuden johtamisen menestyksen
Vastuullinen päätöksenteko on omia päätöksiä – ei esimiehet tai johtajan
Tutkimuksessamme käytimme lukuisia kysymyksiä itseohjautuvuuden johtamisesta. Kolme kysymystä
käsitteli päätöksiä tavoitteista, työnjaosta ja tuloksista – kuka niistä päättää: henkilöstö vai johto. Edellä
mainittu toinen bloggaukseni nosti esiin sen, että ihmisiä korostavat strategiset linjaukset ovat hyvä pohja
vastuulliselle päätöksenteolle. Jos ihminen on fokuksessa, itseohjautuvuus voi toteutua hyvin. Jos taas
korostetaan johtajia ja työn johtamista, perusteen itseohjautuvuudelle – ja vastuulliselle päätöksenteolla
ovat heikot.
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Johtaminen kasvattaa vastuullista päätöksentekoa kestävällä tavalla
Pitkähkön intron jälkeen päästään itse asiaan.
Miten itseohjautuvuus rakennetaan terveellä
tavalla? Vastaus on – 252 yrityksen analyysin
pohjalta – johdon strategiatyö. Ei kovin yllättävää ja
osin jopa itsestään selvää. Yritykset, joiden johto
ottaa työhyvinvoinnin vahvasti osaksi
strategiatyötä, antavat ihmisille valtaa ja vastuuta
omassa työssään. Myös työaikojen ja -järjestelyjen
perusteellinen pohdinta tukee vastuullista
päätöksentekoa. Näitä kahta yhdistä tulos nähdään
Kuva 101.

Kuva 101. Johdon strategiatyön ja työn joustavuuden
työhyvinvointipainotuksen yhteys vastuullisen päätöksenteon
tasoon.

Kuva 101 tulos on hämmentävä – kun johto linjaa
ihmislähtöisesti strategiaa ja työn joustavuutta
perusteellisesti, toteutuu vastuullinen päätöksenteko kaksi, jopa kolme kertaa aktiivisempana kuin muissa
yrityksissä.
Kun sukelletaan vielä syvemmälle tutkimusdataan, voidaan analysoida johdon strategiatyön
työhyvinvointipainotukseen vaikuttavia tekijöitä. Tein tämän analyysin vuosien 2009-2020 koko aineistolla,
jossa on 1940 yrityksen data. Ja tulos on selkeä: kun päätetään tavoitteista, tehdään suunnitelma ja
päätetään esimiesten vastuusta, on työhyvinvointi vahvasti johdon agendalla. Myös strategiatyössä.
Tulos on tilastollisesti merkitsevä ja sen kautta voidaan pohtia, mikä näistä oli ensin. Oma tulkintani on
johdon orientaatio: jos pidät ihmisiä tärkeinä, otat ihmisasiat johdettavaksi hyvin. Kaikkihan eivät näin
ajattele ja heitä varten olemme tutkineet myös ihmisjohtamisen taloudellisia hyötyjä – hyvä
henkilöstötuottavuuden johtaminen heijastuu 3 %-yksikköä korkeampana käyttökatteena kilpailijoihin
verrattuna. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu kehittymispotentiaali on peräti 9,4 mdr euroa käyttökatteen
kasvuna.
Johtajuudella – hyvällä esimiestyöllä – on positiivinen vaikutus
Erottelen toisistaan johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) toisistaan, näin voidaan arvioida
niiden vaikutuksia selkeämmin. Kuten edellä mainitsin, johtamisella on selkeä yhteys vastuullisen
päätöksenteon tasoon. Näin on myös johtajuudella, jonka yhteys on tosin selkeästi pienempi. Kun
johtamisen taso erotteli vastuullisen päätöksenteon tasoa 2-3 kertaisesti, on johtajuuden tasolla 15-30 %:n
vaikutus vastuullisen päätöksenteon tasoon. Tulosten tulkinta on selkeä: ensin johtamisen päätöksen
kuntoon ja sitten johtajuuden kehittämistä. Ei leadershipvalmennuksia ilman peruspäätöksiä.
Ihmisten hyvä motivaatio ja osaaminen mahdollistavat vastuullisen päätöksenteon
Tutkimuksessamme kartoitimme myös henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tasoa. Nämä kolme
muodostavat henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden, jolla oli selkeä yhteys vastuullisen päätöksenteon
tasoon. Henkilöstötuottavuudeltaan parhaista yrityksistä 63 %:ssa vastuullinen päätöksenteko oli hyvällä
tasolla, kun vastaava luku henkilöstötuottavuudeltaan heikoimmissa yrityksissä oli 21 %.
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Tutkimus siis todisti sen, mikä on itsestään selvää: hyvä henkilöstö antaa mahdollisuuden
itseohjautuvuuden toteuttamiseen. Tulos tarkoittaa vastaavasti myös sitä, että kehnon motivaation ja
osaamisen firmoissa itseohjautuvuus ei ehkä ole oikea ratkaisu.
Vastuullinen päätöksenteko kasvaa johdon päätösten, hyvän esimiestyön sekä motivoituneen ja osaavan
henkilöstön kautta. Tässä järjestyksessä.

Itseohjautuvuus kumpuaa johtamisesta ja hyvästä johtajuudesta,
17.9.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/itseohjautuvuus-johtaminen-vai-ihmiset
Itseohjautuvuudesta puhutaan juuri tällä hetkellä todella paljon. Toisaalta koronan aiheuttama etätyö
edellyttää itseohjautuvuutta, mutta toisaalta asia on ollut pinnalla jo paljon ennen pandemiaa. Viimeisen
viikon aikana kiinnostus on ollut erityisen suurta, kiitos lähinnä ITLA:n ja Varman webinaarin. Pääsimme
kuulemaan Buurtzorgin perustajan ja toimitusjohtajan, Jos de Blokin kokemuksia ja toki kotimaisiakin
esityksiä.
de Blokin esitys kuvasi itseohjautuvuuden johtamisen ytimen: kun johto asettaa aina ihmiset ensin, kasvaa
itseohjautuvuus terveellä tavalla. Buurtzorgissa tuo todistettiin, tiukahkon alun jälkeen. Ihmisten ja tiimien
työ on vaativaa, mutta liiketoimintaympäristöltään työntekijätasolla varsin selkeää. Itse koen nämä kaksi
asiaa tärkeiksi, kun itseohjautuvuutta halutaan edistää kevyen pohdinnan, jopa kopioinnin keinoin.
Johtamisen kautta itseohjautuvuuteen
de Blokin esitys antoi monia syötteitä ajatusmyllyyni. ja kun olen parhaillaan analysoimassa
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 tutkimusta, pystyin nuo syötteet myös tutkimaan. Huippucaset ovat
huippucaseja, mutta mielenkiintoista on analysoida miten asiat ovat satunnaisotannalla valituissa
suomalaisissa yrityksissä.
Olen tutkimuksen tuloksista jo blogannut moneen kertaan Auran Faktat -blogissa, ja todennut että johdon
linjaukset (johtaja vai ihmiset; työn vai ihmisten johtaminen) luovat itseohjautuvuuden johtamisen
strategisen pohjan. Samoin olen blogannut esimiesten kannustavuuden tärkeydestä itseohjautuvuuden
ytimen, henkilöstön vastuullisen päätöksenteon suhteen.
Kun johdon linjaukset luovat oikean johtamisilmapiirin ja kun esimiehet kannustavat henkilöstöä, on pohja
vastuulliselle päätöksenteolle hyvä. Tämän lisäksi itseohjautuvuuteen vaikuttaa ”koko joukkueen” vire, ts.
mikä on esimiesten ja henkilöstön motivaatio ja osaaminen?
Mutta kumpuaako itseohjautuvuus tavallisissa suomalaisissa yrityksissä hyvästä johtamisesta vai hyvästä
porukasta?
Tuon kysymyksen selvittämiseksi tein korrelaatio- ja regressioanalyyseja, joista piirtelin Kuva 102 mukaisen
mallin.
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Kuva 102. Esimiesten ja henkilöstön motivaation ja osaamisen yhteydet itseohjautuvuuden johtamiseen.

Kuva 102 voidaan tarkastella vaiheittain. Vasen tummansininen pyörylä kuvaa esimiesten motivaatiota ja
osaamista oman porukan työhyvinvoinnin tukemisessa, jolla on tilastollisesti merkitsevä korrelaatio
itseohjautuvuuden kannustamisen kanssa. Motivoitunut ja osaava esimies kannustaa paremmin – selvähän
se on.
Toinen korrelaatio vasemmasta tummansinisestä pyörylästä liittyy henkilöstötuottavuuden johtamisen
tasoon. Mitä paremmin kokonaisuutta johdetaan, sitä osaavampia ja motivoituneimpia esimiehet ovat.
Erityisen tärkeitä johtamisen osa-alueita ovat toiminnan tavoitteet, esimiesroolin päättäminen,
työhyvinvointi johdon strategiatyössä sekä osaamisen kehittäminen jatkuvan mallin avulla. Hyvä
johtaminen tuo tulosta johtajuuteen – selvähän sekin on!
Kuva 102 oikeanpuoleisen mylpyrän korrelaatiot ovat osin paljon matalammat. Henkilöstötuottavuuden
korrelaatio vastuullisen päätöksenteon tasoon oli erittäin pieni, toki isossa datassa melko merkitsevä.
Paljon enemmän vastuulliseen päätöksentekoon vaikutti esimiesten kannustavuus, kuten ylin
korrelaatioluku (r=0,46) kertoo.
Mielenkiintoista on myös havaita, että esimiehen kannustavuus tukee (korreloi) vastuullista
päätöksentekoa enemmän, kuin henkilöstötuottavuus. Johtajuus kantaa kantaa tässä suhteessa loppuun
saakka - tukemaan ihmisiä itseohjautuvuudessa.
Henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaistasolla oli positiivinen korrelaatio henkilöstötuottavuuteen,
tosin hieman alhaisempi (r=0,35), kuin esimiesten johtajuuteen (r=0,47). Henkilöstötuottavuuden
vaihteluun vaikuttivat johtamisen tavoitteet ja suunnitelma, työhyvinvoinnin huomioon ottaminen työn ja
perheen yhteensovittamisessa sekä työn kehittäminen jatkuvan mallin avulla.
Tieteellisestä jargonista suomen kielelle!
Siinäpä oli korrelaatioita ja regressioanalyyseja kerrakseen. Ihan suomeksi tuloskooste tarkoittaa

sitä, että hyvä johtaminen ja johtajuus tukevat itseohjautuvuuden johtamista
selkeästi enemmän, kuin hyvät (osaavat, motivoituneet, työkykyiset) ihmiset. Kaikki
lähtee johtamisesta – henkilöstötuottavuuden johtamisen perusteista. Ja kaikki
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jatkuu hyvällä johtajuudella, joka mahdollistaa oikean tyyppisen esimiesten
kannustamisen. Ja ikään kuin lopputuloksena on ihmisten (ja tiimien)
itseohjautuvuus – vastuullinen päätöksenteko työn tavoitteista, suorittamisesta ja
tuloksista.
Esimiesten tuki on luonnollisesti vastavirtainen ilmiö, jos organisaatio on, tai pyrkii toimimaan kokonaan
ilman esimiehiä. Itse näen, että esimiehettömyys on tietyn askelluksen lopputulos, ei heti alussa täysillä
toteutettava juttu.
Kuvan (Kuva 102) tarkentelua
Minulla on tapana liittää blogiin aina 1-3 tulosgrafiikkaa ja niin teen nytkin. Varsinainen pihvihän tuli jo
kerrottua edellisessä kappaleessa, sen takia julkaisin sen isolla fontilla.

Kuva 103. Esimiesten motivaation ja osaamisen yhteys esimiesten kannustavuuteen itseohjautuvuuden johtamisessa.

Kuva 103 selventää Kuva 102 ”vasenta laitaa”. Yrityksistä, joissa esimiesten motivaatio on erinomainen 84
%:ssa esimiesten kannustus henkilöstön itseohjautuvuuteen on hyvällä tasolla. Välttävän motivaation
yrityksistä näin on vain 29 %:ssa. Vastaavasti erinomaisen osaamisen yrityksistä 80 %:ssa kannustavuus on
hyvällä tasolla. Erot esimiesten motivaation ja työhyvinvointiosaamisen (leadershipin) tasojen välillä ovat
huikeat – myös tilastollisesti merkitsevät.
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Kuva 104. Henkilöstön motivaation ja osaamisen yhteys vastuulliseen päätöksentekoon itseohjautuvuuden johtamisessa.

Kuva 104 syventää Kuva 102 ”oikeaa laitaa”. Kun ihmisten motivaatio ja osaaminen ovat hyvällä tasolla, on
edellytykset vastuulliseen päätöksentekoon hyvät. Hyvällä porukalla homma rokkaa – myös
itseohjautuvasti.
Mutta, kuten aikaisemmin totesin – oikein isoilla kirjaimilla – on johtamisen ja johtajuuden tasolla suurempi
merkitys itseohjautuvuuden tasolle, kuin henkilöstötuottavuudella on.

Miten eri toimialoilla johdetaan itseohjautuvuutta, 6.10.2020
Linkki: Bonfire 6.10.2020
Itseohjautuvuus on yksi ratkaisu työelämän muutoksessa. Ihmisten vapaus päättää oman työnsä
tekemisestä on itseohjautuvuutta parhaimmillaan. Vapauden rinnalla on kuitenkin vastuu – kutsun ilmiötä
VASTUULLISEKSI PÄÄTÖKSENTEOKSI.
Itseohjautuvuuden johtamisen kolme osa-aluetta
Itseohjautuvuuden johtaminen muodostuu kolmesta osa-alueesta seuraavasti:
Strateginen perusta muodostuu kysymysparista, jossa toisessa kartoitettiin johtajakeskeisyyttä vs.
ihmisten osallistamista ja toisessa asioiden / työn johtamista vs. ihmisten johtamista. Mitä
vahvemmin yrityksissä painottuvat ihmisten osallistaminen ja ihmisten johtaminen, sitä vahvempi on
itseohjautuvuuden strateginen perusta
Esimiesten kannustavuus kartoitettiin selkeillä kysymyksillä esimiesten kannustavuudesta omaaloitteisuuteen ja ongelmanratkaisuun, sekä ihmisten aktiiviseen kuunteluun.
Kolmas itseohjautuvuuden johtamisen osa-alue, vastuullinen päätöksenteko on itse- tai
yhteisöohjautuvuuden ytimessä. Kuka päättää tavoitteista ja työnjaosta, kuka on vastuussa
tuloksellisuudesta – johto vai henkilöstö?
Miten itseohjautuvuuden johtaminen toteutuu eri toimialoilla?
Itseohjautuvuutta ajatellaan usein asiantuntijaorganisaatioiden jutuksi, joten mielenkiintoista oli analysoida
itseohjautuvuuden johtamisen erot eri toimialoilla. Toimialoja tutkimuksessa oli viisi (teollisuus,
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rakentaminen, kauppa, kuljetus, liike-elämän palvelut), joista tähän analyysiin jaottelin liike-elämän
palvelut ohjelmistotaloihin ja muihin palveluihin. Esitän tärkeimmät tulokset Kuva 105 kautta.

Kuva 105. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan (vasen) ja vastuullisen päätöksenteon (oikea) tasojen jakaumat eri
toimialoilla.

Kuva 105 vasen osa kertoo sen, että ihmisiä korostavia strategisia linjauksia nähdään toimialoilla varsin
vähän. Tätä kuvaa ylimmän, vihreän tason pienet prosenttiluvut. Ihmisten painotuksen suuntaan on sitten
isompi osa yrityksistä, 32-49 % eri toimialoilla.
Eri toimialoista eniten ihmisiä korostetaan (siis johtajan ja asioiden sijasta) kuljetuksen ja liike-elämän
palveluissa ja niiden sisällä ohjelmistoalalla. Rakentamisessa ja teollisuudessa, perinteisillä duunarialoilla
ihmisfokus on vähäisempää. Kuljetuksen hyvä asema oli minulle yllätys, mutta tarkemman pohdinnan
jälkeen luonteva. Tavara- ja linja-autoliikenteessä kuskit tekevät vastuunalaista työtä yksin, joten heitä
myös arvostetaan paljon.
Vastuullinen päätöksenteko on itseohjautuvuuden ydin
Itseohjautuvuutta lähestytään usein psykologisen turvallisuuden, jopa hyvän fiiliksen kautta. On mukavaa
tehdä työtä itseohjautuvasti. Johtamisen ja yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta
itseohjautuvuus henkilöstötasolla on kuitenkin vastuullista päätöksentekoa. Päätöksiä tavoitteista, työn
tekemisestä ja vastuuta tuloksista.
Kuva 105 oikea puoli kertoo tulokset vastuullisen päätöksenteon suhteen eri toimialoilla. Tässä
tarkastelussa ohjelmointiala on selkeä ykkönen, lähes puolessa alan yrityksistä päätösvalta on ihmisillä.
Muista toimialoista tähän vihreään tasoon pääsi muissa liike-elämän palveluissa 22 %, rakentamisessa 19 %
ja teollisuudessa 17 % yrityksistä. Voidaan siis sanoa, että perinteisillä duunarialoilla lähes viidesosa
yrityksistä toimii itseohjautuvasti henkilöstön näkökulmasta.
Itseohjautuvuus on osa henkilöstötuottavuuden johtamista
Itseohjautuvuuden johtamista arvioitaessa tulee muistaa, että se on osa henkilöstötuottavuuden
kokonaisuuden johtamista. Tutkimuksemme osoittaa, että henkilöstötuottavuuden hyvä johtaminen
korreloi itseohjautuvuuden johtamisen kanssa. Erityisen suuri korrelaatio on johdon päätösten,
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esimiestoiminnan linjausten, osaamisen johtamisen ja ikäjohtamisen kanssa. Tulokset ovat korrelaatioita,
mutta omassa tulkinnassani olen kallistunut siihen, että hyvän johtamisen rakentaminen on perusta
itseohjautuvuuden johtamiselle. Kun henkilöstön kehittämisen tavoitteet ja vastuut on päätetty, on
luontevaa jossain vaiheessa siirtyä itseohjautuvuuteen.
Sanon tuon vielä toisinkin päin: jos johtaminen on heikolla tasolla, ei itseohjautuvuuskaan onnistu.
Tarvitaan tavoitteet kaikille, vastuut tekemisissä, sekä selkeä johtamisen rakenne. Ja lisäksi hyvin
motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa itseohjautuvuus sujuu paremmin.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

121

Johdon arvopainotusten yhteys kannattavuuteen, 18.12.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johdon-arvopainotusten-yhteys-kannattavuuteen
Olemme tiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen tehneet Itseohjautuvuuden
johtaminen 2020 tutkimusta maaliskuusta alkaen. Analyysi alkavat olla tehtynä ja parhaillaan
viimeistelemme tutkimuksen raporttia.
Ihmisten osallistaminen ja johtaminen ovat itseohjautuvuuden kivijalka
Yksi tärkeimmistä tutkimuslöydöksistä on johdon arvopainotusten suuri merkitys henkilöstön
itseohjautuvuudelle ja myös yrityksen kannattavuudelle. Kysyimme tutkimuksessa lukuisia strategisia
linjauksia / painotuksia ja niistä analyysin kautta löytyi tämä kivijalkamainen perusta itseohjautuvuudelle.
Asioiden vs. ihmisten johtaminen ja johtajavetoisuus vs. henkilöstön osallistavuus olivat kysymysparit, joista
johdon arvopainotukset muodostuivat.
Oheinen ristiintaulukointi väreineen
kertoon arvopainotusten tasot ja
jakaumat. 8 %:ssa yrityksistä
nostettiin ihmiset todella ykkösiksi ja
vastaavasti joka kuuden yritys (16 %)
nosti asiat ja johtajan tärkeimmiksi.

Kuva 106. Johdon arvopainotusten jakauma
tutkimuksen 252 yrityksen joukossa.

Arvopainotusten jakauma oli yhteydessä yrityksen kokoon ja toimialaan, tai enemmänkin toiminnan
luonteeseen. Ihmisten arvostaminen oli yleisempää pienissä ja toimihenkilövaltaisissa yrityksissä ja
vastaavasti vähäisintä isoissa ja työntekijävaltaissa firmoissa. Kuva 107 esittää tulokset.

Kuva 107. Johdon arvopainotusten tasot työntekijä- ja toimihenkilövaltaisissa yrityksissä eri kokoluokissa.
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Erot yritysryhmien välillä ovat huikeita; alle 50 henkilön toimihenkilöyrityksistä 65 % painottaa johdon
arvostuksissa ihmisiä, kun luku isoissa ”duunarifirmoissa” oli 29 % - ero oli siis yli kaksinkertainen!
Kartoitimme tutkimuksessamme itseohjautuvuuden johtamisen ohella henkilöstötuottavuus (tai
”tavallisen”) johtamisen päätöksiä ja prosessien aktiivisuutta. Niinpä meillä oli mahdollista analysoida
johdon arvopainotuksen tasoon vaikuttavia henkilöstötuottavuuden johtamisen osa-alueita.
Analyysin mukaan arvopainotusten tason vaihtelua selittivät työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon
prosesseissa (strategiatyö, esimiesten ja henkilöstön koulutus, kehityskeskustelu, työkuormituksen säätely,
työaikojan joustavuus ja ikäjohtaminen), ikäjohtamisen aktiivisuus, sekä henkilöstötuottavuuden taso.
Mallin selitys osuus oli 20,9 %. Ihmislähtöinen johtaminen sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö tukivat
johdon arvopainotusten henkilöstöfokusta.
Entäs kannattavuus – miten arvopainotukset siihen heijastuivat?
Johtamisen ja kannattavuuden – siis hyvän taloudellisen tuloskunnon – yhteys on aina kiinnostava. Niin
tässäkin yhteydessä. Saimme tutkimukseemme tutkimusyritysten tilinpäätöstiedot vuosilta 2016-2019, sekä
vastaavien toimialojen käyttökatteiden mediaaniluvut. Näin pystyimme laskemaan kunkin yrityksen
kannattavuuden kilpailijoihin verrattuna jokaiselta vuodelta 2016-2019.
Johdon arvopainotukset olivat yhteydessä kannattavuuteen samalla tavalla, kuin itseohjautuvuuden
johtaminen kokonaisuudessaan oli. Korrelaatiota vuoden 2019 kannattavuuteen ei ollut, mutta vuosien
2018 ja 2016 kannattavuus korreloivat positiivisesti johdon arvopainotusten kanssa.

Kuva 108. Johdon arvopainotusten tason yhteydet kannattavuuteen vuosina 2016-2019.

Johdon arvopainotukset olivat yhteydessä kannattavuuteen tilastollisesti lähes merkitsevästi vuonna 2019.
Se, että tämä korrelaatio vahvistuu mitä aikaisempaan tilinpäätöstietoon vertaamme, osoittaa, että
taloudellinen tuloksellisuus edistää johdon arvopainotuksia pikemminkin kuin että arvopainotukset
johtaisivat parempaan käyttökatteeseen. Mielestämme on kuitenkin tärkeä havainto, että arvopainotukset
ja taloudellinen menestys liittyvän toisiinsa.
Tulkintamme on saman kaltainen, kuin itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisuuden osalta oli.
Taloudellisella tilalla on selkeä yhteys seuraavan vuoden johtamisen valintoihin ja jopa arvopainotuksiin.
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Kun talous on hyvällä mallilla, luotetaan ihmisiin enemmän, kun taas heikoin talouden tilanteessa
johtaminen pidetään tiukasti johdon vastuulla.
Tulevaisuus näyttää johdon arvopainotusten ja johtamisen taloudellisen voiman
Tutkimuksemme luonnollinen puute on tulevaisuuden tiedon puuttuminen. Vuosien 2021 ja 2022
tilinpäätökset tulevat osoittamaan, miten vuoden 2020 alun painotukset ja johtamisen käytänteet
heijastuvat tulevaan kannattavuuteen. Tätä johtamisen ja taloudellisen tuloksen yhteyttä sotkee
koronapandemia suuresti. Jo nyt tiedämme koronan vaikutuksia; keskimäärin taloudellinen tila on
yrityksissä heikentynyt, mutta osa on korona-ajan voittajia, osa häviäjiä. Ehkä enemmänkin toimialasta,
kuin johtamisesta riippuen.
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BLOG IN ENGLISH
The Chain of Management represents the entirety.
Published 18th September 2020
Link: https://www.ossiaura.com/blog-in-english/the-chain-of-management-represents-the-entirety
The chain of management represents an entirety, which starts with the strategy of the organization and
ends in customer results – it benefits the customer as well as your financials. The chain of leadership
combines leadership, management, and human productivity. It is based on the research and development
work that I have gotten to do with Guy Ahonen, Tomi Hussi and Juhani Ilmarinen. Based on research and
analysis on companies, I am certain that the entirety makes the results – this entirety is represented by the
chain of management.

Organizational strategy is a starting point to managing people.
Organizational strategy determines the goals of productivity. The strategy simply states what are the big
things that are to be done. Strategical goals can be associated with financial success, customer benefit,
responsibility, and personnel.

Managing people needs contents, goals, responsibilities, and indicators.
The strategy’s and work’s requirements determine the contents and goals of people management. The
content of a company can be determined with a simple question: ‘What does high-quality and productive
work require from the personnel and the work community?’ The subject should be approached from the
customers’ point of view, after all, it is them who we do the work for.
One should ponder and decide, with what talents can we maximize customer experience and ensure
responsibility. What kind of know-how do these two demands from the manager and personnel? How can
these know-hows be concretized into goals and indicators that measure them?
After deciding goals and indicators, it is crucial to ponder together that how can they be reached. While
doing this you can agree on different peoples’ roles and responsibilities. The management, manager, and
staff each have a different role in developing the entirety. While determining roles it is good to answer the
question: ‘What can I do to reach the goal?’

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

125

Being a good manager – leadership supports productivity.
Good leadership is an important step towards human productivity and customer benefit. An encouraging,
committed and appropriately stout manager can encourage their employees do their work with good
motivation and in high quality. Especially motivation and affecting their own work are things that should be
discussed both privately with employees and in groups. Trust and openness are vital in these discussions.

Human productivity makes results.
Human productivity is a combination of know-how motivation and working ability. Know-how can be
separated into common workmanship of the trade and affecting your own work – owning your own work.
The possibility to affect your own work also means superior consideration of a customer’s individual needs.
Considering a customer’s needs is the key to customer satisfaction in many fields of work.
Motivation and commitment to your work are enablers of the aforementioned ‘customer extra’. While
motivated, we do everything better. It is beneficial to invest in improving motivation in all possible ways
like removing annoyances and bringing up customer benefit.
Working ability is a basic requirement for a long working career, without working ability the working stops.
Every work task determines its required working ability and it can be understood by observing the work’s
physical, mental, and social demands. About working ability, I would not want to talk about traditional
maintaining of working ability, but instead about improving working ability. Abilities that are demanded by
the work need to be trained!

The customer gets good service and the company profits
The chain of management culminates in customer benefit and the financial gains achieved with it. Good
work brings with it a good customer experience and satisfaction, and with them it brings customer
commitment. Long lasting customer relationships are a key requirement in producing sustainable
development and good financial results. In the public sector one may speak of effectiveness alongside
financial results.
An organization’s ability to be reformed is an important result of the chain of management. Capable and
motivated personnel – including management, managers, and employees – are capable of being reformed.
Connection to the strategy and its agility is crucial – a good strategy also covers requirements to reform in
business and in personnel abilities.
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The CEO’s decisions raise profitability
Published 24th September 2020
Link: https://www.ossiaura.com/blog-in-english/the-ceos-decisions-raise-profitability

The CEO’s role is especially important in the company’s profitability and growth, it is clear as day. And the
headline’s message is self-evident. In this context the decisions of the headline refer specifically to
decisions concerning personnel and human productivity.
Research background
The potential of management in developing a company’s profitability is immense! A while back I calculated
(https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-potentiaali-9-mrdeur), that through the
development of management companies could get 9,4 billion euros more operating profit. When all
companies develop management to the level of the best one third, that is possible.
The calculation is based on a research published in January 2019, Henkilöstötuottavuuden johtaminen
2018, in Finnish (Human Productivity Management 2018). Its reports and results can be found here. In the
research we (Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi and Juhani Ilmarinen) researched management practices
and calculated the coverage of them based on the companies’ financial statements.
In the February of 2019 we published Johtaminen ja tuottavuus, in Finnish) (Management and Productivity)
research paper in the Aalto University’s publication. The paper’s footnote of the headline tells a lot:
managing personnel as a success factor. In that paper we analyzed 225 industrial companies’ management
practices and financial statements between the years 2009-2016. The research results highlight the
significance of the management’s decisions in raising profitability.
What do we recommend to a CEO?
In the industrial company research, we gave some recommendations based on the results. We, the
recommenders who are two professors, Guy Ahonen and Timo Kuosmanen, and two doctors, Ossi Aura
and Juha Eskelinen. To CEOs, our recommendations are the following:
Based on the research results and our own experiences the recommendations may be made into a TOP-3 list
to different stakeholders as follows:
Company management, especially the CEO
1. Decide clear and measurable goals for improving staff capabilities.
2. Decide responsibilities for developing capabilities in a process involving different people.
3. Ensure that there are sufficient temporal and financial resources to improve staff capabilities.
Aura, Eskelinen, Ahonen, Kuosmanen (2019) Management and Productivity – managing personnel as a
success factor, Aalto University, Helsinki, link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8368-1
The essence of the recommendation is to ensure the high quality of capabilities that are vital to a company.
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1. Decide clear and measurable goals for improving staff capabilities.
In point one, we highlight the importance of deciding goals. Without clear goals the work is awkward and
fumbling. A measurable goal means deciding on a goal and its indicator at the same time. If the goal is to
improve personnel motivation, then at the same time the method of measuring personnel motivation
should be decided. In our research series that began in 2009 we have always highlighted the importance of
deciding goals. A known, clear goal boosts working.
2. Decide responsibilities for developing capabilities in a process involving different people.
As stated in point two, discussing the responsibility of the improvement of personnel capabilities is
important, as without responsibilities goals will not be reached. In our researches we have surveyed the
responsibilities that are given to the superiors. The portion of the companies that have made this decision
has varied between 24-32% between the years, the focus group is companies that employ 20-1000 persons.
Figure 1 points out that superiors’ responsibility has also financial significance.
3. Ensure that there are sufficient temporal and financial resources to improve staff capabilities.
Resources are naturally an essential part of development. Our research series and the two aforementioned
researches indicates that managing resources is more important than money. Good management and
development bring results, but they cannot be achieved with only money. Of the superior’s resources we
have surveyed capability, motivation and time. Usually that ‘time’ is critical – in 2018, only 19% of
companies evaluated the superiors’ temporal resources as good or excellent. In the research the matter
was surveyed from the point of personnel development.
What significance does a CEO’s decisions have?
As singular decisions the points 1-3 have great significance when it comes to profitability. Figure 1 shows a
conclusion of the results.

Figure 1 The significance of the management’s decisions to profitability.
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The figure’s interpretation is clear: the management’s decisions are reflected on the operating profit by an
amount of 2,0 - 3,5%. At a net revenue of 100 million euros the company that has made these decisions will
make 2 – 3,5 million euros more in operating profit compared to a company that has not. At a net revenue
of one billion euros the difference is 20 - 35 million euros – an incredibly significant sum.
At the end I would like to present the main goal of every managemental level.
Our strategical main goal is to improve human productivity by 15% – along with it our
personnel will make all our business goals happen!
-

Ossi Aura, 24.9.2020

Management Decisions Bring Money!
Published 7th October 2020
Link: https://www.ossiaura.com/blog-in-english/management-profitability
Together with Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen and Tomi Hussi, I have made the Strategic Wellbeing
Management research series since 2009. This year the name of the research was changed into Human
Productivity Management – we also began to include the companies’ monetary resources based on public
financial statements.
I will be blogging about this subject many more times to come (in Finnish) – and the report will be ready in
December. But here is one of the most important results of the research to everyone who is interested in
human productivity or companies’ productivity capability in general.
The new research combines management and profitability
The basic setup of the research was clear: how do personnel related management decisions and practices
affect financial performance? We surveyed management practices with questionnaires that inquired
human productivity, work well being and work activity. Financially one of the most important variables was
the operating profit percentages, which we compared to a TOL3-level industry median. The operating profit
– and especially its difference to the median in percentages represents a company’s profitability well.
Management is clear – it is decisions!
In our researches we have calculated an index on management levels, and following the name change of
the research we are calling it the Human Productivity Index, HPI (HTJI in Finnish). The HPI is comprised of
the scoring of management practices, the score is higher when the management is good and development
processes are put into action.
Divided into three levels, the managemental basic decisions clearly differ, as shown by Figure 2.
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Figure 2: The decision of human productivity management made by companies in three levels.

In the lowest level of management, the basic decisions were made by 12% of the companies. A goals
decision was not made by a single company. 14% of the companies had a plan, 6% had a manager role and
28% had indicators. 32% of the companies were on the lowest level. On the middle level there were 39% of
the companies and 32% of the companies had made decisions. On the highest level there were 29% of the
companies and 75% of them had made decisions.
Management levels were divided based on a large questionnaire, but making those basic decisions reflects
on everything else as well. When the decision of a manager role is done, managemental jobs and processes
are done with greater efficiency etc.
Managemental decisions bring operating profit!
The levels pictured in Figure 3 show the difference in the companies’ financial performance clearly. In
poorly managed companies the operating profit was 3% lower than the median of the industry, while in
properly managed companies the operating profit was 3% higher than the industry median.
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Figure 3. The connection between managemental practices and a company’s operating profit.

The result presents a clear formula: with good management you get +3%, with bad management you get 3%. The average result of +1,5% above the industry median shows that the questionnaire was answered by
companies that perform a bit better than average. Based on operating profits and the companies’ own
financial evaluations, there were certainly also poorly performing companies in the research material.
How much is 3%?
In Figure 3 the differences in the operating profit are plus/minus 3%. But how much is that? This question
may be answered when we look at the research material’s financial numbers a bit closer. A bit shy of 200
companies’ average revenue was 33 mil. euros a year and the operational profit was 2,8 mil. euros, that
corresponds to 8,6% of the revenue. According to the results, poorly managed companies had an
operational profit of 5,6% out of their revenue and well managed companies had 11,6%. This brings
remarkable differences to operational profit moneys.

A poorly managed company gets a million in minuses, while a well-managed
company gets a million in plusses!
A million more or a million less operational profits means a +/- 35% difference to the average operational
profit. We could slightly round the numbers in a company of a generous 150 persons – with good
management you get a million more operational profits – with bad management you get a million less.
It is the CEO’s choice whether they want two, three or four million!
Good management is the result of systematic and organized work!
The results that are presented here are simply astounding – can management on its own bring millions in
operational profits? According to the results, yes. But in the background there of course is a larger entirety.
In a properly managed company, everything works well: responsibilities are clear, management work is
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invested in, etc. Personnel, capability, know-how and well being is taken into consideration when doing
anything – it is just that simple!
This makes the matter also very challenging. Getting to that point requires many years of systematic work.
The basic decisions are to be made with business in mind and after that implement it into the company’s
processes. By this I mean that capabilities that are vital to the business are developed and managed.
Deciding them is a good first step, then it is known what is managed – and after that a goal can be set.

What changes self-determination during a crisis
Published 13th October 2020
Link: https://www.ossiaura.com/blog-in-english/how-management-of-self-determination-changes-duringa-crisis
During the spring of 2020, we have collected data for a study management of self-determination in Finland.
252 randomly selected companies responded to our survey. This research was a continuation of a series of
studies we started 2009 with the team PhD Ossi Aura, Professor Guy Ahonen, Professor Juhani Ilmarinen
and PhD Tomi Hussi.

A part of self-determination is encouraging personnel to work and decide independently
The entirety of self-determination has multiple elements, of which one is encouraging personnel to work
and decide independently. In our research this was done with two questions in “normal circumstances” and
one question in “Covid-19 crisis circumstances”.
In the normal circumstances, which was emphasized with the “before the corona” addition, the first
question was as follows: How do superiors function in your company when it comes to managing work and
personnel? The follow-up questions were: Do superiors encourage independent decision making and
working and Do superiors encourage their employees to solve problems independently. The answer choices
to the follow-up questions were: “never (1), rarely (2), sometimes (3), almost always (4), always (5)”. For
the analysis of this blog, the answers were summed up, producing the variable “Encouragement to selfdetermination in normal circumstances”.
The question for the Covid-19 circumstances was: Was the personnel encouraged to independent decision
making in their own work? The answer choices were: “not at all (1), a little bit (2), moderately (3), a lot (4),
very much (5).

The change in self-determination was calculated
Based on the answers to the questions mentioned above, change to self-determination (encouragement)
was calculated on a company-by-company basis. The change was from normal times to Covid-19 times. The
changes in companies were divided into 4 levels, the distribution of which is displayed by Figure 4.
The results of Figure 4 are clear: 2/3 of companies saw reduced encouragement to be independent during
the pandemic. 1/5 of companies had encouragement levels remain as they were. Only 1/8 had
encouragement levels increase. This raises a question: What caused the change? Or at least: What factors
explain the magnitude of the change?
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Figure 4: Change in self-determination encouragement from normal circumstances to Covid-19 circumstances. 252 companies in
Finland.

Human centric management supports self-determination also during crisis
I condensed the result of multiple analyses into that sub headline: human centric management supports
self-determination encouragement also during crisis. And the greatest factor may again be found in the
management’s strategy! The more human subjects and well-being are presented in the management’s
strategy work, the better self-determination is even in the pressures of the pandemic. See Figure 5.

Figure 5: The connection between the management’s strategy work’s work well-being emphasis and the change in encouragement
to self-determination between normal time and Covid-19 crisis.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

133

In Figure 5 the companies have been divided into 4 groups based on the management’s strategy work’s
‘human emphasis’. The differences in self-determination management between these groups are immense.
In the “a lot” category of companies over 51% of companies saw increased or unchanging levels selfdetermination, whereas in the “not at all” category of companies 10% of companies remain on the same
level during the crisis. Reducing self-determination encouragement of course produced the opposite
results. The emphasis of work well-being in strategy work had visible effects in all size groups.

The amount of remote work increases self-direction
During the Covid-19 crisis, a large proportion of companies referred staff to remote work - in those
industries where it was possible. I did an analysis of how the transition to telecommuting affected
encouragement of self-direction- was it perhaps 100%?

Figure 6: The significance of strategic linings in the change of self-determination encouragement.

Figure 6 shows that the amount of remote work was reflected in the change in encouraging for selfdirectedness. However, teleworking does not automatically mean an increase in incentives for selfdirection. Of the companies with a high transition to telework (“very much”), only 21% had an increase in
encouragement for self-directedness.

To conclude
This blog and its results may be condensed into a singular sentence.

When human matters are tightly on board in the management’s strategy work and the leadership
is human centric, the self-determination is strong, and it is preserved even during crisis.
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Change management is goals, communication, and activity
Published 29th October 2020
Link: https://www.ossiaura.com/blog-in-english/change-management

Change management has been at the top of leadership training in the recent years. A good manager should
be a good change manager. I disagree – a good manager needs to be a good manager. The core of good
management contains all the qualities of change management on its own, therefore no separate change
management is required. However, what are needed are: decisions on goals, open communication and
activity in managers work.

Change management is normal, good management
For a long time, I have agonized change management and its special position. Isn’t good management in
the modern world continuous reacting to change and acting according to those changes? Of course, if the
management is bad – lacking goals, lacking responsibilities, lazy and unmonitored, a separate program to
alter the management is required. Good management – at least when it comes to human productivity – is
systematically stout: decide goals, responsibilities and roles, function actively and measure changes often
enough, so that the changes to the business and the world may be reacted upon quickly. And through
strategic wisdom and intuition future changes might be predicted.

The contents of the change management model from the leadership research
Over the last few years I have done leadership research on companies’ superiors, during which, I have
surveyed the concreteness of their goals, the leadership’s know-how, working methods and activity,
experienced leadership and human productivity. I modelled the leadership research material into the
change management’s three sectors:
Goal driven: the concreteness of the goals in competence, motivation, atmosphere, workplace safety, work
performance and the profitability of business.
Communication: conversation with employees about goals, capabilities, work responsibilities, new work
things and development ideas, giving feedback, active motivating as well as actively listening to personnel.
Leadership activity: activity in work organization and work practices development, following the
development of your own field, knowing customer needs and reacting to customer feedback, following the
profitability of your business.

Communication is the most active, goals have the most room for development
In my modelling of change management, communication was the strongest aspect and goals required the
most improvement. In its entirety, the change management factor’s average was 77,9 and varied between
50 and 90. This is displayed in Figure 7.
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Figure 7 shows that 90% of the superiors
are placed in the change management
factor somewhere between 66 and 88.
The average and average spread of the
change management factor indicate the
following: poor is below 66, tolerable is
66-74, average is 74-82, good is 82-90
and excellent is over 90.

The superiors’ human productivity
support change management
Change management is goals,
communication, and activity. Next, I
tested how the superiors’ and leaders’
own human productivity reflected in the
change management levels.
Figure 7: The distribution of the change management factor.

Figure 8: The human productivity levels of the superiors and leaders reflected on the change management levels.

The interpretation of Figure 8 is clear as day: excellent leaders with good human productivity are also good
change managers, and vice versa, those who have poor human productivity are bad change managers. We
are at the core of the managers own well-being, tune and dynamicity. Human productivity after all consists
of the combination of motivation, commitment, know-how, working ability and controlling your own work.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

136

Affecting human productivity also consists of all its fields, but the greatest emphasizes are on motivation
and know-how, managing all the aspects of your own work.

If human productivity is an important fuel of change management, how is it developed?
Figure 8 visualizes the great importance of human productivity in the activity of superiors’ change
management. From that awakens a question, how is the management’s and superiors’ human productivity
developed? And the answer is the same is it is with personnel: with the support of your superior, trust and
encouragement.

Figure 9. The effect of a superior’s experienced trust and positive feedback on human productivity in the superiors and
management.

The superiors given trust and feedback is composed of the sum of the two questions in Figure 9 example.
Which is divided into three groups based on averages and average spread. On the 9-10 level of superior’s
support, 77% belong into the highest group of human productivity. In the weakest trust and feedback
group, 53% of superiors belong into the lowest group of human productivity. Such is the strength of a
superior’s support to a person in a superior position!

That’s not all! Change management activity also has a connection to profitability!
The “Työkaari” project by The Technology Industries of Finland gives a good test group of 35 SMScompanies for analyzing change management’s financial effects. And it does have some! In the group of
worst change management, the profitability (EBITDA) was 3%-units lower than the industry median, in the
average group it was 1,4%-units lower and in the best group it was 1%-unit higher than the median. Change
management has significance in the finances – if you want to separately speak of change management, that
is.
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The difference between the good and bad change management showed as a 4%-unit difference in
profitability between the best and worst companies. That is a big difference.

To conclude – the short syllabus of change management
The definition and analyses that I have made give clear results and conclusions:
•
•
•
•
•
•

there is no separate change management – there is only management, in which at a good level
changes are reacted to and people are managed in a changing environment,
human productivity is to be led well, it ensures good practices of leadership,
superiors and leaders are to be led well as persons, ensuring that they experience good leadership,
this is the essence of managing management,
the human productivity of superiors and the management grows, and it has a positive effect of the
change management activity,
change management is good management, in which goal driven function, good communication and
managemental activity are combined,
good change management is reflected on profitability and through that on sustainable growth.

These interpretations and economic convincingness could be made into a graph like Figure 10!

Figure 10: The circle of change management – as a part of good management.
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VIERASBLOGIT
Koronakriisi vaihtaa toimitusjohtajia ja uudistaa hallituksia, Jukka Saksi,
6.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/jukka-saksi

Jukka Saksi on Johtaja on media
palvelun toimitusjohtaja. Hän on
tutkinut ja edistänyt johtamisen
mediallistumista erittäin aktiivisesti
viime vuosien aikana. Jukan löydät
tämän LINKIN takaa.

Koronakriisin vakavuutta talouteen ja sitä kautta johtamiseen ei enää tarvitse korostaa.
Vaikutukset ovat historiallisia. Ennustan, että kriisin myötä näemme loppuvuoteen 2020 mennessä
monta johtajavaihdosta. Ne johtajat, jotka eivät pidä kasvollista, proaktiivista ja monikanavaista
viestintää johtajan työrooliin kuuluvana, tippuvat valitettavasti kelkasta. Samoin tulee käymään
hallituksille. Viestinnällä on nyt niin suuri luottamusrooli. Myös kaikki johtamiseen liittyvät
glamourin palaset ja statuselementit on riisuttu pois, joka saattaa johtaa siihen, että osa johtajista
haluaa tehdä jatkossa jotain muuta.
HALLITUKSET OVAT HISTORIALLISESSA KRIISITILANTESSA
Yritysten, julkisen sektorin ja järjestökentän hallitukset alkavat herätä kriisiviestintämoodiin. Niissä
huomataan, miten suuri merkitys on johtajan kyvyllä ja halulla ennaltaehkäistä sekä reagoida
nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kaikki organisaatiot tarvitsevat nyt sidosryhmiensä huomion ja
luottamuksen. Parissa viikossa otettiin valtava digitaalinen viestintäloikka, josta ei ole enää paluuta
vanhaan. Nyt ajatus, että johtaja on media ja yritys on media, näkyvät konkreettisesti.
SAMASSA RYTÄKÄSSÄ VAIHTUU MONI HALLITUS
Riippuu omistajien herkkyydestä ja toimintavalmiudesta, mutta kaikenlaisten organisaatioiden
hallitustyöhön tarvitaan muutoksia. Maailma on muuttunut pysyvästi hektisemmäksi ja
vaikeammin ennustettavaksi. Lisäksi viestinnän rooli kasvaa sellaisella vauhdilla, että se haastaa
kaikkien organisaatioiden hallitusten kompetenssia. On vaikea tuottaa arvoa päätöksentekoon, jos
elää vielä menneessä maailmassa. Ennustan, että hallitusten kokouskäytännöt siirtyvät
kiinteämmin verkkoon ja niistä tulee nopeatempoisempia. Samoin hallituksiin rekrytoidaan
enemmän kriisi- ja arvoviestinnän osaavia henkilöitä, joilla on monipuolista omakohtaista
kokemusta mediallistuneen toimiympäristön luonteesta ja jotka voivat yhdessä viestintäjohdon
kanssa tukea operatiivista johtoa. Näin organisaatioista rakentuu enemmän tiimimäisesti toimivia
medioita.
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NYT PUNNITAAN VASTUULLISUUTTA JA ARVOJA
Tämä kriisi tulee antamaan luultavasti aikamoisen oppitunnin siitä, että vastuullisuuden puheet ja
julistukset ylevistä arvoista joutuvat nyt puntariin. Kriisitilanteessa niiden tulisi toteutua. Se
tarkoittaa monen yrityksen kohdalla lisäkustannuksia. Aidot arvot voivat siis maksaa rahaa.
Sidosryhmät seuraavat tarkasti sitä, toimivatko organisaatiot julistamiensa arvojen mukaisesti. Jos
näin ei toimita vaikeissa tilanteissa, rapauttaa se luottamusta merkittävästi. Toisaalta lupausten
pitäminen vaikeiden valintojen äärellä muistetaan varmasti vielä pitkään. Nykyisillä teoilla
rakennetaan tulevaa mainetta. Jos arvoja ei ole mahdollista toteuttaa, olisi tärkeää olla rohkeutta
kertoa siitä läpinäkyvästi. Näin vältytään ylimääräisiltä mainekriiseiltä.
Kuvaan linkissä olevalla videolla erilaisia arvojen kohtaamispisteitä, joita organisaatiollamme on
sidosryhmiemme kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=9mWKw6tMTpQ&feature=youtu.be

YLIMMÄN JOHDON VALINNAT VAIKUTTAVAT TYÖNHAKIJOIHIN JA ASIAKKAISIIN
Vaikka moni yritys on aloittanut yt-neuvottelut, taistellaan edelleen monilla toimialoilla parhaista
työntekijöistä. Työnantajakuva ja palveluntuottajamielikuva eivät rakennu pelkästään mukavien
rekrytointi-ilmoitusten tai myyntiesitteiden varaan, vaan yhä enemmän kaikki organisaation
sidosryhmät seuraavat avainhenkilöiden henkilökohtaista viestintää. Halutaan ymmärtää, mitä
johto ajattelee ja kuulla heidän omia perusteluita valinnoille. Erityisesti halutaan ymmärtää
kriisissä organisaation suuntaa ja perusteluita arvoista vaikeille valinnoille. Vanhakantaisesti
toimiva hallitus ja johtoryhmä ovat organisaatiolleen suuri maineriski. Uskon, että koronakriisi
tulee nopeuttamaan tätä muutosta moninkertaisesti verrattuna siihen, miten asiat olivat vielä
kuukausi sitten.
KRIISI AVAA MYÖS MAHDOLLISUUKSIA
Useimmat hallitukset ja johtoryhmät ovat nyt työuransa vaikeimmassa tilanteessa. On valittava
ehkä vain huonoista vaihtoehdoista. Toivotan siihen voimia ja onnistumisia. Tilanteesta selvitään
yhteispelillä ja luottamalla yhteisesti valittuihin arvoihin tai muihin pelisääntöihin. Toisaalta kriisi
luo myös aina uusia mahdollisuuksia. Rohkaisen tässäkin tilanteessa luovuuteen ja tulipalojen
sammuttamisen lisäksi myös pohdintaan siitä, minkälaiseksi toimiympäristö muuttuu kriisin
jälkeen. Samaan vanhaan emme tule palaamaan.
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Työhyvinvointi ja työuupumus ulottuu johtoryhmän pöydälle ja johtajakin
tarvitsee tukea, Annemaija Summanen, 7.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/annemaija-summanen

Annemaija Summanen on savonlinnalainen
kauppatieteen tohtori, jonka väitöskirja Kuntien
johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia.
Kiistäen, sinnitellen, selviytyen vai puolustaen? on
ladattavissa tästä linkistä.
Työssään Annemaija keskittyy erityisesti
johtoryhmien valmennuksiin oman yrityksensä
AMS Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta, yrityksen
tiedot löytyvät tästä linkistä: http://amshenkilostopalvelut.fi/
Etätyö haastaa johtajia monella tavalla
Erityisesti nyt koronarajoitusten, lomautusten ja irtisanomisten aikana johtoryhmän jäsenet ja esimiehet
tarvitsevat etätyössä - työpaikalla erityistä tukea oman työn kehittämiseen (etäjohtaminen, työn
tuunaaminen), ihmisjohtamiseen (vuorovaikutus) ja oman työhyvinvoinnin (itsensä johtaminen)
edistämiseen.
Johtoryhmän jäsenet, jotka monissa työyhteisöissä ovat nyt etätyössä voivat samaan aikaan kokea
työpahoinvointia, että työhyvinvointia. Toiset sopeutuvat etätyöhön nopeasti ja toiset sen sijaan kaipaavat
erityisesti yhteisiä läsnä olevia kokouksia ja vuorovaikutusta toistensa kanssa.
Olisiko työuupumuksesta puhuminen nähtävissä jo yhtenä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä?
Kuormittunut (sinnittelijä) työntekijä salaa uupumuksensa ja toisaalta työyhteisö voi halutessaan olla
havaitsematta. Ajattelenkin, että nyt kun työtä tehdään etätyössä kotona ja yhteyksiä pidetään
videoyhteyksillä esim. Team / Skype. Vaarana saattaakin olla, että hyvinvoinnin ulottuvuuksien (masennus,
ahdistus, innostus ja viihtyvyys) käsittelyyn, ei juurikaan nyt johtamistyössä voida ennaltaehkäisevästi
kiinnittää huomiota. Niinpä mielipahaa kokevat voivat tylsistyä ja kuormittua, kun innostusta kokeva kokee
työnimua entiseen malliin.
Kirjoitin väitöskirjassani, että käynnissä oleviin soteuudistuksiin voi liittyä myös johtoryhmän jäsenten
työuupumusta ja sen seurauksena laadukas johtaminen vaarantuu. Kristallipallo voisi kertoa ”koronan”
vaikutukset, kun sitä osaisi tulkita!
Tutkimukset osoittavat, että mielenterveysongelmista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet. Ajattelen, että
kesälomien jälkeen jokainen johtoryhmä joutuu perehtymään sairauspoissaoloista aiheutuviin
henkilöstökuluihin ja siten ne ulottuvat johtoryhmän pöydälle.
Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ei ole yhdentekevää, miten esimiehet jaksavat ja johtavat.
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Työnteko muuttuu, muututko Sinä?, Wiki Wikström, 7.4.2020
Linkki https://www.ossiaura.com/vierasblogi/wiki-wikstrom
Wiki Wikström on Heromakerin sankarintekijä ja hän on
suorasanainen valmentaja ja kehittämistyön ammattilainen.
Wikillä on taustalla yli 30 vuoden rautainen kokemus HR:n ja
henkilöstön kehittämisen puolelta sekä kansainvälisissä että
kotimaisissa yrityksissä. Tarkempi kuvaus löytyy tämän
LINKIN takaa.

Vallitseva maailmanlaajuinen pandemia on muuttanut työnteon muotoja. Teemme tällä hetkellä enemmän
etätöitä kuin koskaan ennen. Myös aloilla, joilla etätyöt aiemmin eivät ole olleet mahdollisia, tehdään
samoja töitä nyt sujuvasti kotikonttoreissa. Jokaiselle tämä muutos on vaikuttanut eri tavoin.
Toisille se on ollut tervetullut muutos, joka on tehostanut omaa tuloksellisuutta. On ollut aikaa keskittyä
työhön ja saattaa tehtävät kerralla valmiiksi. Ei keskeytyksiä kollegalta pöydän yli tai ”mulla on yksi pieni
kysymys” -keskeytyksiä, jotka todellisuudessa vievät pitkän ajan ja osoittautuvat ”ei niin pieniksi” kysymyksiksi. Ne saattavat olla myös kysymyksen muotoon naamioituja tehtävänantoja, tyyliin ”voitko
hoitaa tämän, kun tiedät / osaat tämän paremmin?”
Toisille muutos on ollut haaste, jonka äärellä olemme oppineet ratkaisukeskeisyyttä ja taklanneet pienet
ongelmat ketterästi ja innovatiivisesti. Haaste on ilmennyt myös sosiaalisena tyhjyytenä, kun tuttu kollega
ei olekaan ajatusten peilinä pöydän toisella puolella. Kynnys pienille, tarkentaville kysymyksille on noussut.
Erityisesti niille, joiden lapset ovat olleet kotikoulussa, tämä on varmasti tuntunut haastavalta, kun työn
lisäksi on rooli myös opettajana ja vanhempana samanaikaisesti.
Mitä olemme oppineet?
Totuus on se, että olemme oppineet paljon:
•
•
•
•
•
•
•

Olemme oppineet tekemään töitä enemmän yksilöinä ja ratkaisemaan ongelmia, joiden
ratkaisemisen olemme aiemmin siirtäneet muille.
Olemme oppineet toimimaan keskittyneesti, tehostetusti ja kerralla loppuun asti.
Olemme oppineet toteuttamaan asioita tuloksellisesti.
Olemme oppineet luottamaan siihen, että jokainen on tilivelvollinen omien tavoitteidensa
täyttämiseen.
Olemme oppineet ajanhallintaa, delegointia ja suunnitelmallisuutta.
Olemme oppineet priorisoimaan tehtävät ja päättäväisyyttä niiden läpivientiin.
Luottamus itseen ja toisiin on kasvanut yhteisten tavoitteiden ja aikataulujen saavuttamiseksi.

Opettelemme vielä johtamista hajautetussa organisaatiossa. Miten huomioimme yhteisöllisyyden
yksilöiden lisäksi, kun emme toimi fyysisesti yhdessä?
Olemme kekseliäitä ja hyödynnämme etäyhteyksiä myös yhteisön lujittamisessa.
Vietämme virtuaalisia kahvi- ja lounastaukoja, pidämme palaverit verkossa ja kehitymme niiden käytössä
jatkuvasti. Kysymme enemmän kuulumisia toisiltamme ja autamme toisiamme jaksamaan tarjoamalla apua
ja ideoita työhön ja arjen haasteisiin.
Kun tilanne muuttuu, pandemia on ohi ja yritetään palata aiempiin tapoihin, on edessä aivan uusi tilanne.
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Olemme muuttaneet tapojamme toimia ja paluuta entiseen ei ole. Miten muutokset vaikuttavat omassa
organisaatiossasi ja miten olet itse muuttunut? Mitä hyvää jokainen voi tuoda tullessaan palatessaan
työpaikalle? Vai palaako kaikki työpaikalle? Etätyöstä on tullut uusi normi.
Organisaatiot ovat uuden äärellä toiminnan, toimintaketjujen, avoimuuden, arvojen ja yhteisöllisyyden,
osallistamisen ja erityisesti johtamisen kehittämisen uusien muotojen miettimisessä ja toteuttamisessa.
Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.
Terveisin, Wiki
040 0847551, wiki@heromaker.fi

Poista pandemian aiheuttama paha olo, Pauli Juuti, 8.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/pauli-juuti
Pauli Juuti tunnetaan parhaiten Johtamistaidon laitoksen
tutkimusjohtajana ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja
organisaatioiden professorina. Juuti on kirjoittanut yli 60 johtamiseen ja
työelämään liittyvää kirjaa ja julkaistua tutkimusta. Tämä teksti
pohjautuu uusimpaan, painossa olevaan kirjaan ”Poista pandemian
aiheuttama paha olo”.

Pandemia ei ole ainoa asia, joka ihmisiä saattaa ahdistaa. Olemme tottuneet elämään ydinsodan uhan,
ilmastomuutoksen ja erilaisten kauhukuvien (dystopioiden) oloissa. Nämä dystopiat ovat muuttuneet jo
ajat sitten niin tavanomaisiksi, että niistä on tehtailtu viihdettä, jota jokainen voi aikansa kuluksi katsella
elokuvateatterissa tai vaikkapa kotisohvallaan.
Pandemian kauhukuvat
Koronaviruksen aiheuttama pandemia on tuonut nämä kauhukuvat kuitenkin uudelle tasolle. Pandemian
oloissa ne esiintyvät meitä lähellä salakavalasti vaanivina uhkakuvina, joihin ei edes parhailla asiantuntijoilla
ole vastalääkettä. Tämä onkin ehkäpä pahinta, sillä pandemia osoittaa, että moderni kulttuurimme on
pettänyt meidät. Valistusajalla syntynyt ja sen jälkeen vallassa ollut moderni kulttuuri on luvannut parantaa
kaikki ihmisiä uhkaavat vaarat rationaalisuuden ja tiedon varassa.
Nyt kuitenkin pandemia osoittaa, että rationaalisuuteemme ja tietomme on kapea-alaista ja haavoittuvaa.
Osa pandemian aiheuttamasta pelosta voikin olla seurausta siitä, että huomaamme kulttuurissamme
omaksuttujen uskomusten kapea-alaisuuden. Ei ole ihme, jos useat ihmiset ahdistuvat.
Vaikka asiantuntijat toisin väittävät, ahdistuneisuus on jatkuvasti ollut kasvussa, jo ennen pandemian
esiintymistäkin. Tutkimukset osoittavat, että noin 20 – 25 prosenttia suomalaisista kärsii mielenterveyden
häiriöistä ja noin viidesosa ihmisistä on jossakin elämänsä vaiheessa masentunut.
Lisäksi Mielenterveys ry:n syksyllä 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan joka kolmas 18 – 34 vuotiaista
nuorista kertoo harkinneensa vakavasti itsemurhaa. Nämä ovat hälyttäviä lukuja maassa, joka on kolme
kertaa peräkkäin julistettu maailman onnellisimmaksi maaksi.
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Kulttuurissa vikaa
Ihmisissä ei kuitenkaan ole vikaa, vaan vika on kulttuurissamme, jonka sairas kääntöpuoli korostaa kapeaalaista rationaalisuutta. Tämä niin sanottu rationaalisuus jättää ihmiset yksin etsimään mieltä ja merkitystä
keinoympäristöjen täyttämässä pirstaleisessa ja sekavassa maailmassa, jossa vain taloudellisilla asioilla on
merkitystä. Kapea-alaisen rationaalisuuden oloissa keinoista on tullut päämääriä.
Päämäärät, jotka korostavat ihmisten hyvinvointia ja joita joskus on luotu eri toimintojen ohjenuoriksi,
näyttävät menettäneen monin osin asemansa ja niiden tilalle on tullut alun perin keinoiksi mielletyt
taloudelliset tavoitteet. Taloudellisen maailman menestyjiksi ovat samalla liian usein nousseet itsekkäät,
keinoja kaihtamattomat pelurit. Ihmisille onkin tässä kylmässä maailmassa jäänyt vain valinta sen suhteen
mennäkö mukaan peliin vai jäädäkö sen ulkopuolelle.
Pandemian uhatessa pelissä mukana olevat perinteisesti hyvin menestyvät ihmiset vaativat taloudellisten
menetystensä korvaamista, mutta he eivät ole valmiita muuttamaan mitään, vaikka pelin säännöt mitä
ilmeisimmin ovat jo pysyvästi muuttuneet.
Tilanteessa on myös myönteistä
Myönteinen puoli asiassa on, että useimmat ihmiset selviävät tilanteesta. Ihmiset voivat itse myös tehdä
paljon parantaakseen olotilaansa. Ihminen voi halutessaan muuttaa itseään. Hän voi etsiä uusia arvoja ja
merkityksiä elämänsä ohjenuoriksi. Hän voi muuttaa tarinansa sisältöä ja päämääriä. Ihminen voi käyttää
uudenlaisia vertauskuvia ajattelussaan hyväksi. Lisäksi hän voi pyrkiä saamaan uusia tukihenkilöitä ja
verkostoja.
Toinen myönteinen asia on, että pandemia menee aikanaan ohitse. Kuitenkin pandemian vaikutukset
näkyvät meissä vielä kauan sen ohitse mentyäkin. Tarkoitan pandemian vaiku-tuksilla niitä henkisiä
muutoksia, joita pandemia meissä saa aikaan. Voi olla, että joku tai jotkut kärsivät pandemian
aiheuttamista tuskallisista kokemuksista vielä pitkään. Kuitenkin monet saattavat käyttää pandemiaa
mahdollisuutena kasvaa henkisesti.
Ihmisen vaihtoehdot
Jotta ihminen voisi hyötyä pandemiasta henkisellä tasolla ja kasvaa pandemian kohtaami-sen kautta, hänen
on osattava valita oikein kahdesta vaihtoehdosta. Toinen koostuu myön-teisyydestä ja toinen
murehtimisesta. Murehtiminen koostuu kritisoimisesta ja valittamises-ta. Tämä reitti johtaa pahaan oloon,
ahdistukseen, masennukseen ja tuhoon, jos tältä reitiltä ei kyetä hyppäämään pois.
Toinen reitti koostuu toiminnasta, myönteisistä ajatuksista, toivosta ja pyrkimyksestä muut-taa asioiden
tilaa entistä paremmaksi rakentavan toiminnan avulla. Tämä reitti johtaa hyvin-vointiin, onneen ja
menestykseen. Vain tämän reitin valinneet voivat oppia pandemiasta asioita, jota kasvattavat heitä
yksilöinä ja mahdollistavat samalla myös yhteiskunnallisen kehityksen.
Lisää painossa olevasta kirjasta Juuti, P: Poista pandemian aiheuttama paha olo. Basam Books.
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Omistaja kriisissä, Ville Tolvanen 8.4.2020
Ville Tolvanen on hallitusammattilainen ja suomalaisen
omistajuuden (ks. Facebookryhmä
https://www.facebook.com/groups/638283373200515/ )
intohimoinen puolestapuhuja. Tutustu Villeen
www.villetolvanen.com
Linkki blogiin: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/villetolvanen

Mikä on omistajien tehtävä kriisin iskiessä?
Yleinen suhtautuminen omistajien tehtäviin on aika ylimalkaista. Omistaja päättä, vastaa tai maksaa
viimeisenä laskun. Nousukaudella saatamme pohtia, että tekevätkö he mitään, kun vaan osinkoja sataa.
Kriisissä omistajia vaaditaan mukaan vastuuta kantamaan. Työntekijöitä on suojeltava, yhtiön toimintaa
jatkettava ja vaikkapa vuokria maksettava asiakkaan puolesta, jotta heidän liiketoimintansa voi jatkua.
Toivotaan vaan, mutta mitkä ovat aidosti omistajien tehtävät eri tilanteissa?
Omistajan tehtävä on luoda mahdollisuuksia. Omistaja päättää investoinneista, työpaikkojen luomisesta,
kasvun yrittämisestä ja liiketoiminnan jatkumisesta. Omistaja synnyttää mahdollisuuden, jota yrityksessä
johdetaan hallituksen ja johdon avulla.
Kriisissä omistajan tehtävä on varmistaa hallituksen ja johdon kyky reagoida, analysoida, tunnistaa, johtaa
ja tehdä oikeita päätöksiä. Omistajan on siis pohdittava hallituksen ja johdon koostumista ja mietittävä,
millaisia taitoja yhtiön tilanne ja muuttuva toimintaympäristö tarvitsee. Nousukauden ja kriisien johtajien
profiili ovat usein hyvin erilaisia.
Toimintaympäristön muuttuessa omistajan on pyrittävä turvaamaan yhtiön toiminnan jatkuminen riittävän
rahoituksen turvin ja tehtävä hyvissä ajoin ja etupainoisesti usein vaikeatkin päätökset saneerauksista,
säästöohjelmista ja muutoksista, jotka pyrkivät turvaamaan yrityksen elämänlangan. Lasku johdon
onnistumisesta lankeaa lopulta yrityksen omistajille.
Omistajan vastuu ei rajoitu yhtiön avainhenkilöiden valintaan hallituksessa. Yhtiön omistajan on luotava
selkeä omistajastrategia, jonka eri skenaariot sisältävät myös varautumisen eri poikkeustilanteisiin.
Omistajan on varauduttava sekä hyvän että pahan päivän varalle ja varustettava yhtiön joukkue
tarpeellisilla taidoilla. Hyvä omistaja on kuin sponsori, joka ei syydä rahaa turhaan toimintaan, vaan
rakentaa panostuksella selviävän ja menestyvän joukkueen.
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Itsensä johtaja poikkeustilassa, Satu Pihlaja 16.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/satu-pihlaja
Satu Pihlaja on psykoterapeutti, valmentaja ja kouluttaja. Työssään
Satu tukee sekä yksilöitä että organisaatioita muutoksissa positiivisen
ajattelun ja oivalluttamisen avulla. Tutustu Satuun hänen nettisivujen
avulla https://www.satupihlaja.com/. Tämä bloggaus on julkaistu
Heromakerin blogissa 16.4.2020.

Itsensä johtaja poikkeustilassa
Monella ovat rutiinit menneet kokonaan uusiksi yllättäen tulleen poikkeustilan vuoksi. Se herättää
huomaamaan, miten suurelta osin tavoitteellinen toimintamme todellisuudessa perustuu totuttuihin
tapoihin.
Uudet rutiinit
Uusien rutiinien muodostuminen vie aikaa, mutta siihen voi myös itse vaikuttaa. Etätyöntekijän siirtymä
työmoodiin voi olla kotioloissa haastavaa. Luo jokin rutiini, jonka kautta siirryt aloittamaan työt ja toisaalta
pois työn parista. Mikäli kotona on muitakin etätyöläisiä tai etäkoululaisia, niin säännöistä kannattaa sopia
yhdessä. Eräs toimistotyöntekijä piti töitä tehdessään kulkukorttia kaulassaan merkiksi lapsille, että äiti
tekee nyt töitä.
Työn ja vapaa-ajan erottamista palvelee myös harrastuksiin siirtyminen. Yllättävän monia vapaa-ajan
tekemisiä voi toteuttaa myös kotioloissa. Hyvinvointia palvelevat erityisesti liikunta ja kaikki rentouttavat
aktiviteetit. Palauta mieleesi, millaisista tekemisistä olet aiemmin nauttinut tai hae inspiraatiota muilta, jos
luopuminen totutuista harrastuksista ottaa koville. Luopuminen on helpompaa, kun saa jotakin tilalle.
Myötätuntoa ja muutosta vaatimustasoon
Muutoksen aikoina on turha kuvitella, että kaikki sujuisi kuten ennen muutosta. Hyväksy myötätuntoisesti
se, että vähintäänkin päivät ovat aivan erilaisia, eikä tasaista työtahtia nyt voi itseltään aina vaatia. Ainakin
tilanne opettaa meille priorisointia, joka on parhaimmillaan tärkeimpiin asioihin keskittymistä. Joskus
lapsen kiukku voi olla se tärkein asia käsitellä. Myötätuntoa tarvitaan sekä itseä, että muita kohtaan.
Ajanhallintaan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Aikaa kyllä on, mutta eroja syntyy siinä, miten sen
käytämme. Luo tilanteen sallimissa rajoissa sellaisia hetkiä, jolloin voit rauhassa keskittyä tekemiseen. Jos
muiden menojen puuttuessa aikaa onkin yhtäkkiä enemmän kuin tavallista, voit hyvällä omallatunnolla
keskittyä niihin kotona toteutettaviin harrastuksiin, jotka ovat muiden kiireiden lomassa jääneet
vähemmälle.
Mielikuvat kuntoon
Kriisi haastaa mielemme kokonaisvaltaisesti. Negatiivisuusharhan vuoksi muutenkin keskitymme
helpommin haasteisiin ja uhkiin, kuin onnistumisen mahdollisuuksiin. Kun huomaat miettiväsi tulevia
katastrofeja, rauhoita mielesi ja keskity luomaan onnistumisen mielikuva. Mitä jos kaikki sujuisi niin hyvin
kuin mahdollista?
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Huippu-urheilijan mentaalivalmennukseen kuuluu mielikuvien luominen nimenomaan onnistumisista.
Mielikuva ohjaa vahvasti toimintaamme ja toimii itseään toteuttavan ennusteen tavoin, niin hyvässä kuin
pahassakin. Luo ainakin yksi skenaario siitä, miten asiat voisivat mennä hyvin. Harjoittele mielikuvissasi
mieluummin onnistumista kuin epäonnistumista.
Poikkeustilanne haastaa nyt meitä kaikkia, jokaista yksilöllisesti tilanteesta riippuen. Siksi tuki voi olla
organisaatiossasi tarpeen. Jos haluat käyttää kriisin mahdollisuutena uusien itsensä johtamisen taitojen
oppimiseen, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.
Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi,
Terveisin, Satu Pihlaja
040 5700 437, satu@heromaker.fi

Hyvinvointia henkilöstöjohtamisella – mutta millaisella?, Terttu Pakarinen
17.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/terttu-pakarinen
Terttu Pakarinen, TkT, PsL (työ- ja organisaatiopsykologi) on
väitellyt henkilöstöjohtamisesta. Hänellä on pitkä kokemus
johtamisesta ja esimiestyöstä sekä työelämän, henkilöstötyön ja
johtamisen kehittämisestä erityisesti kuntasektorilla.
Kirjoittaminen on painottunut henkilöstöjohtamiseen ja
tuloksellisuuteen. Innostus organisaatioiden tutkimiseen ja
kehittämiseen on johtanut työn jatkamiseen toiminimellä
CompOrganisations.

Kriisi paljastaa ihmisten ja organisaation arvot. Yksi näistä on
hyvinvointi työssä. Sillä on yhteys myös tuloksellisuuteen kuten Ossi Aura kumppaneineen on
tutkimuksissaan todistanut. Mutta se, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitamme, vaikuttaa siihen, millaisia
henkilöstökäytäntöjä käytämme. Ja toisaalta, kaikki henkilöstökäytännöt eivät vaikutakaan työhyvinvointiin.
Olemmeko pohtineet tätä riittävästi?
Hyvinvointia ja tuottavuutta?
Tässä blogissa kirjoitan brittiläisen henkilöstöjohtamisen tutkijan David Guestin (2017) tekemän laajan
meta-analyysin pohjalta siitä, millaista henkilöstöjohtamista organisaatioissa tarvitaan työhyvinvoinnin
tukemiseksi. Hyvinvoinnin puolesta puhuu myös se, että turbulentti toimintaympäristömme nakertaa
hyvinvointiamme työelämässä.
Guestin analyysi paljastaa, että samat henkilöstökäytännöt eivät tuotakaan hyvinvointia ja organisaation
menestystä. Näinkö ajattelumallimme on aika muuttua? Hän peräänkuuluttaa vastuullista
henkilöstöjohtamista ja on sitä mieltä, että henkilöstöjohtamisen tutkimuksen ja käytännön tulisi keskittyä
hyvinvointia tuottaviin asioihin. Mutta mitä ne ovat?
Työhyvinvoinnin juurille
Ajattelemmeko työhyvinvoinnin syntyvän yksilön työkyvystä, työyhteisöstä vai organisaation
toimintatavoista ja työprosesseista vai kaikesta tästä? Miten tunnistamme henkilöstökyselyjen tuottaman
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tiedon taustalla olevat asiat suunnataksemme toimenpiteitä oikein? Mihin kaikkeen pitäisikään silloin
kiinnittää huomiota, kun asiat kietoutuvat yhteen?
Guest nostaa analyysissään esille positiiviseen työelämätutkimukseen liittyviä lähestymistapoja
stressitutkimuksen lisäksi. Näitä ovat ensinnäkin työelämän laatu (QWL) -tutkimus. Toiseksi hän korostaa
työn vaatimuksia ja voimavaroja korostavaa mallia. Kolmanneksi Guest tutkii työhyvinvoinnin yhteyttä
vastavuoroiseen työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen, ns. psykologiseen sopimukseen.
Vaikuttava henkilöstöjohtaminen
Hyvinvointiin ja vastavuoroisiin työelämäsuhteisiin vaikuttavia henkilöstökäytäntöjä ovat Guestin (2017)
mukaan investointi ihmisiin, innostava työ, hyvä työympäristö, kuulluksi tuleminen ja organisaation tuki (ks.
Kuvio). Kuviossa yhdistyvät hyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja henkilöstöjohtamisen näkökulmat.

Investointi ihmisiin, inhimilliseen pääomaan tarkoittaa osaamisen johtamista ja kehittymismahdollisuuksia.
Tämä lisää ihmisen turvallisuuden ja pystyvyyden tunnetta. Innostavaan, merkitykselliseen työhön
vaikutetaan tiimien ja oman työn tuunaamisella. Se edistää työn hallintaa, mutta myös proaktiivista
työotetta.
Hyvä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö luodaan osin säännellyillä henkilöstökäytännöillä, joita ovat
työturvallisuus ja -suojelu, kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssi, oikeudenmukainen kannustaminen
sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Menettelytavat lopulta ratkaisevat niiden toimivuuden.
Ihmisen täytyy kokea myös tulevansa kuulluksi. Vastavuoroinen kommunikaatio läpi organisaation,
henkilöstön tilan monitorointi sekä osallistuminen ja edustuksellinen yhteistoiminta antavat ihmisille
äänen. Mahdollistava, palveleva johtajuus, ilmapiiri sekä kehittymistä tukeva suorituksen johtaminen ovat
organisaation tukea henkilöstölle. Myös molemminpuolinen joustavuus on tärkeää.
Ihmiskuva vaikuttaa johtamistekoihin
Hyvinvointi ja myönteinen työntekijäkokemus yhdessä vaikuttavat organisaation tuloksellisuuteen. Guestin
analyysissä eivät tule esille tuloksellisuuden palkitseminen ja suorituksen johtaminen arviointeineen.
Suorituksen johtamisen tarkoitus ja esimiestyön laatu vaikuttavat sen onnistumiseen.
Myönteinen suorituksen johtaminen oli yhteydessä laajassa kuntatutkimuksessa työn imuun, kun taas
tuottavuutta ja tehokkuutta painottava johtaminen heikensi sitä (Hakanen ym. 2019). Näin kävi siitä
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huolimatta, että henkilöstöjohtaminen oli strategista. Tässä palataan henkilöstöjohtamisen
ydinkysymyksiin: Millä ihmiskuvalla henkilöstöä johdetaan?
Työhyvinvointiin vaikuttavat myös uudistusten pyörteissä henkilöstön kokemus osallisuudesta,
oikeudenmukaisesta johtamisesta ja päätöksenteosta sekä mahdollisuudesta työn muokkaamiseen ja
osaamisen kehittämiseen (Pakarinen & Ollila 2020).
Vastuullisuudella kannattavuutta ja hyvinvointia
Tutkimus- ja kehittämishaasteena onkin uuden henkilöstöjohtamisen viitekehyksen luominen. Guest
ehdottaa Harvardin mallin pohjalta tehtävää kehittelyä. Löytyisikö viitekehys vastuullisesta
henkilöstöjohtamisesta (Järlström 2019): Vastuullisen henkilöstöjohtami-sen ydinkysymyksiä on se, mitä
tarkoitusta varten henkilöstökäytänteitä luodaan – onko henkilöstön hyvinvointi tulos itsessään vai
aino-astaan keino taloudellisen tuloksen saavuttami-seen? Ideaalitilanteessa henkilöstöjohtamisella –
läpinäkyvillä ja oikeudenmukaisille henkilöstökäytännöillä - voidaan vaikuttaa näihin molempiin.
Lisätietoa:
David E. Guest (2017) Human resource management and employee well-being: Towards a new analytic
framework. Human resource management journal 27,1.
Jari Hakanen, Anu Hakonen, Piia Seppälä & Riitta Viitala (2019) Uudistu ja onnistu hyvällä
henkilöstöjohtamisella. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 7. Acta 272. Kuntaliitto.
Maria Järlström (2019). Työn tuuli 2/2019. Henry ry.
Terttu Pakarinen & Seija Ollila (2020) Henkilöstöjohtamisen dilemmat kompleksisessa organisaatiossa.
Esimerkkinä maakunta- ja soteuudistus. Teoksessa Johtaminen kompleksisessa maailmassa (toim.
Vartiainen & Raisio). Gaudeamus.

Ergonomia ja sosiotekninen suunnistusvaisto, Teemu Suokko 18.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/teemu-suokko
Teemu Suokko on koulutukseltaan Terveystieteiden
maisteri ja pääaineena Ergonomia. Nykyisessä
työtehtävässäni Työturvallisuuspäällikkönä teollisuudessa
on huomioitava laajasti ennakoivalla otteella henkilöstön
työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Yritysten
toimintajärjestelmien kehittäminen on mielestäni myös
tärkein yksittäinen tekijä, jonka avulla varmistetaan
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus ja
yritysten globaali kilpailukyky. Toiminta Suomen
Ergonomiayhdistyksessä Varapuheenjohtajana antaa myös
laajempaa perspektiiviä tarkastella organisaatioiden ja
yhteiskunnan toimintaa ergonomisesta näkökulmasta.
Kukaan ei tule suomalaiselle yhteiskunnalle tai siellä
toimiville yrityksille lahjoittamaan kilpailukykyä ja
työhyvinvointia. Ne on osattava tehdä itse.
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Ergonomia, tuottavuus ja työhyvinvointi
Suomi on vientivetoinen yhteiskunta. Sen myötä Suomi on mukana Globaalissa kilpailussa tehtävästä
työstä. Globaaleiden markkinoiden näkökulmasta Suomi saattaa näyttää olevan syrjässä. Tämä ei
kuitenkaan merkitse, että olisimme piilossa markkinoiden vaikutuksilta. Kilpailu tehtävästä työstä
tarkoittaa, että on pyrittävä huolehtimaan organisaatioiden tuottavuudesta ja kilpailukyvystä sekä niissä
toimivan henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista. Kaikilla meillä lienee ajatuksia ja kysymyksiä, miten
kilpailukykyä ja työhyvinvointia tukevia tekoja voidaan yrityskohtaisesti tai yhteiskunnallisella tasolla
edistää. Jos edistetään tuottavuutta lisääkö se työhyvinvointia, jos taas pyritään edistämään
työhyvinvointia lisääkö se tuottavuutta? Ergonomia pyrkii saavuttamaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
edistymisen yhtä aikaa suuntaamalla resursseja toimintaympäristön kehittämiseen. Käytännön ratkaisujen
oivaltaminen työn kehittämiseksi edellyttää yhteistyötä ja ergonomian soveltamista käytäntöön
organisatorisen, kognitiivisen ja fyysisen toiminnan tasolla. Yhdessä työn muutosten valmistelulla,
suunnittelulla ja lopulta toteuttamisella, työ on mahdollista saada vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja
tarpeita.
Ennakointi työn ja terveyden jatkuvuuden tueksi
Yritysten toimintajärjestelmä voidaan jakaa karkeasti sosiaaliseen ja tekniseen järjestelmään. Molempien
järjestelmien suoritusta on mahdollista edistää samanaikaisesti ergonomian huomioimisella yritysten
toiminnoissa. Yritysten ja henkilöstön työn ja terveyden jatkuvuuden takaamiseksi on nähtävä tarpeeksi
pitkälle tulevaisuuteen ja pyrittävä ennakoimaan tulevaa. Ennakointi antaa mahdollisuuden sovittaa
tulevaisuuden näkymät vastaamaan käytännön työtä harkitusti. Toimintajärjestelmän optimoiminen
tuloksen aikaansaamiseksi edellyttää ymmärrystä sosiaalisen järjestelmän valmiuksista sekä teknologian
kasvavien mahdollisuuksien yhteen sovittamisesta. On tiedostettava, että jatkuva automaation ja
teknologian lisääminen organisaatioiden toimintajärjestelmään ei samanaikaisesti jätä huomioimatta
sosiaalisen järjestelmän kehittämistä. Tämä edellyttää näkemystä ja ymmärrystä siitä, miten sosiaalinen
järjestelmä sovitetaan osaksi teknistä järjestelmää. Työn kehittämisessä tärkeimpiä taitoja on omata
sosioteknistä suunnistusvaistoa toimintajärjestelmän kokonaisuuden ymmärtämisessä työn tuottavuuden
ja työhyvinvoinnin takaamiseksi.
Teknologian ja ihmisten vuorovaikutus
Globaalista kilpailusta toimeentulonsa saavan yhteiskunnan on pysyttävä henkilöstön ja teknologian
kehittämisen terävimmässä kärjessä. On ehdottoman tärkeää suunnitella työ siten, että työstä voivat
hyötyä sekä yritys, että henkilöstö. Turhan, kuormittavan ja tuottamattoman työn tekemisen jäädessä pois,
työn mielekkyys lisääntyy ja vaikutus näkyy positiivisesti henkilöstön työsuorituksessa. Suunnittelun,
kehitystyön, johtamisen ja yhteistyön onnistuminen näkyy siinä, kuinka helppoa ja sujuvaa työn tekeminen
lopulta on. Sosioteknisen suunnistusvaiston omaksumisella on mahdollista tukea yrityksen kilpailukykyä,
yksilöllistä työhyvinvointia ja henkilöstön työkykyä. Toimintajärjestelmän häiriötön ja sujuva toiminta
tuottaa työhyvinvointia myös johtajille, asiantuntijoille ja esimiehille. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa
yrityksille ja organisaatioille toiminnan tehokuutta ja valmiutta saavuttaa uusia asiakkuuksia sekä
markkinaosuuksista globaalisti. Katse tulevaisuuteen ja yhdessä pohtimaan keinoja, miten teidän
organisaatioissanne sosiaalinen ja tekninen järjestelmä liitetään toimivaan ja sujuvaan yhteistyöhön!

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

150

Pasi Sillanpää Helpot ratkaisut 21.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/pasi-sillanpaa
Pasi Sillanpää on erikoistunut keskisuurten yritysten
kasvustrategioihin ja liiketoimintamallien uudistamiseen.

Asiat on tehtävä helpoiksi, jotta ne saadaan kaupaksi. Tämä asioiden
myymisen dilemma tekee viheliäisten ongelmien ratkaisemisesta
välillä jopa mahdotonta.
Olisi esimerkiksi helppoa tehdä valinta terveyden ja talouden väliltä.
Jos päätettäisiin, että terveys on ykkönen ja talouden saa käydä miten
käy, niin ei se kauheasti vaatisi. Samanlaista se olisi, jos päätettäisiin,
että talous menee kaiken edelle,
Mutta kun edellä mainitut asiat pitää huomioida yhdessä sellaisessa tilanteessa, josta ei löydy tapaus
esimerkkiä, ollaankin jo vaikean dilemman äärellä.
Isot ongelmat eivät ratkea pelkkien laskentamallien avulla
Startupit mainostavat usein sitä, kuinka helppoa on rakentaa hyvä työkulttuuri. Sen sijaan perinteisille
yrityksille se tuntuu tuottavan vaivaa. Asiat eivät tunnu muuttuvan, vaikka hyviä esimerkkejä olisi tarjolla.
Tässäkin tapauksessa kyse on yksinkertaisen ja viheliäisen ongelman ratkaisemisesta. Tyhjältä pöydältä on
helppo tehdä, koska mitään ei tarvitse muuttaa. Pitkään toimivissa yrityksissä on taas osattava valita, mistä
asiasta luovutaan ja missä järjestyksessä. Vaikka joku matemaattisesti taitava konsultti saattaisi toisin
sanoa, siihenkään ei ole valmista laskentamallia. Toki siitä löytyy enemmän tutkittua tietoa kuin
koronaviruksesta.
Tulee hetkiä, jolloin mitkään mallit eivät anna valmista vastausta
Ja sellainen hetki on esimerkiksi juuri nyt. Koronaviruksen taltuttaminen ja pandemian aiheuttamat
ongelmat taloudelle pitää ratkaista osin sokkona. Ei ole olemassa sellaista laskentamallia, joka kykenee
käsittelemään luotettavasti sitä olematonta tietoa, mitä koronavirukseen vielä liittyy.
Siksi viheliäisen ongelman ratkaisemiseen tarvitaan kokeneiden ihmisten yhteistyötä. Heidän laaja-alaista
näkemystään eri asioiden syy-yhteyksistä ja toimimisesta epävarmuudessa. Heiltä vaaditaan
tarkkanäköisyyttä, luovuutta ja poikkeuksellista rohkeutta. On uskallettava tehdä valintoja, joita ei ehkä
koskaan ole tehty.
Tämä on myös suomalaisten yritysten tulevaisuus. Asioita ei voi ratkaista enää helpoimman kautta ja
ratkaisuksi ei kelpaa se perinteinen, mikäli haluaa tulevaisuudessakin pärjätä.
Nyt otetaan miehistä ja naisista mittaa; kuinka pitkälle heidän luovuutensa yltää ja kuinka rohkeasti he
uskaltavat uudistaa omaa ajatteluaan?
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ETEENPÄIN ja YLÖSPÄIN, Osmo Strengell 24.4.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/osmo-strengell
Osmo Strengell on Certified Business Coach (DI, eMBA) ja hänellä on pitkä
kokemus kansainvälisten yritysten johto- ja kehitystehtävistä sekä
johtoryhmätyöskentelystä eri liiketoiminta-alueilla. Osmo on ollut mukana
yritysten vision kehittämisessä ja lanseeraamisessa sekä strategisessa
suunnittelussa ja sen käytännön toteutuksessa. Bloggaus on julkaistu
ensin Heromakerin sivulla 23.4.2020.

Kuusi viikkoa koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa takana. Päivittäin
eri lähteet kertovat, montako henkilöä on sairastunut ja montako
menehtynyt. Vähemmälle huomiolle kattavan testauksen puuttuessa on
jäänyt, kuinka moni on tervehtynyt tai sairastanut taudin huomaamattaan. Talouden shokkireaktiosta on
tarkastelun horisontti siirretty vuoteen 2021. Nyt on tärkeää luoda ihmisille uskoa, toivoa ja luottamusta
tulevaisuuteen, jotta talouden rattaat saadaan taas pyörimään.
Tunne elämän hallinnasta on järkkynyt
Muuntautumiskykyämme ja kykyämme sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin koetellaan. Liike- ja
työelämän toimintatavat, työn organisointi ja sen johtaminen edellyttävät uusien työtapojen omaksumista
sekä työkaluja. Yksilöinä meidän on kyettävä muuttumaan ja mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja
rooleihin. Osaamistamme, muuntautumiskykyämme ja suoritustamme koetellaan ja mitataan moninaisin
tavoin. Kodin, työn ja vapaa-ajan erottaminen tuntuu haasteelliselta, eikä mahdollisuutta oman
henkilökohtaisen kiinnostuksen kohteeseen pysty välttämättä järjestämään. Sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia
riittää ja monesti yksilönä ajautuukin miettimään, onko minulla voimavarat ja osaaminen siihen, mitä
tarvitsen menestyäkseni. Luotanko, että minussa ja minulla on kaikki se, mitä tarvitsen tässä hetkessä ja
tulevaisuudessa?
Muutoksen keskellä on hyvä rauhoittaa mielensä ja kysyä itseltään, mihin minä voin vaikuttaa. Omien
tunteiden sääteleminen, maltin ja kontrollin säilyttäminen ovat avain moneen onnistuneeseen ratkaisuun.
Voimme aina valita, kuinka reagoimme haasteiden tai vastoinkäymisten edessä. Kuinka moni asia on
ratkennut tai tullut korjattua raivostumalla? Uskallan väittää, että päättämällä suhtautua tilanteeseen
kaikkia osapuolia arvostamalla ja kunnioittamalla sekä hallitsemalla ja kontrolloimalla omia tunteitamme
ilmaistessamme itseämme saavutamme huomattavasti paremman lopputuloksen kuin höyryjä päästämällä.
Toimintakyky, ratkaisu- ja toimintakeskeisyys ja ennakointi
Meillä kaikilla on sisällämme kyky toivon, optimismin, sinnikkyyden ja itseluottamuksen rakentamiseen.
Näillä neljällä tekijällä on suuri merkitys henkilöiden ja organisaatioiden menestymisessä ja tuloksiin
pääsemisessä. Toivo on tahtoa ja keinoja toteuttaa omat suunnitelmansa ja muuttaa niitä, kun olosuhteet
muuttuvat. Toiveikkaat henkilöt ovat realistisia ja heillä on tavoitteita, joihin he pyrkivät määrätietoisesti.
Realistinen optimismi on kykyä nähdä asioiden tapahtuvan ja menevän hyvin. Usko omiin kykyihin auttaa
suoriutumaan paremmin ja nopeammin annetuista tehtävistä. Optimistiset henkilöt sopeutuvat
nopeammin muuttuviin tilanteisiin, ja epäonnistumiset ovat tilaisuuksia kasvaa ja oppia.
Organisaatiotasolla toiveikkuus ja realistinen optimisimi, näkyvät monin eri tavoin: toimintakykynä,
yritteliäisyytenä, tavoitteellisuutena ja luovuutena. Menestyvien yritysten esimiehet ja johtajat soveltavat
valmentavan vuorovaikutteisen esimiestyön metodeja pitäessään etänä yhteyttä henkilöstöönsä varsinkin
poikkeustilojen aikana. Juuri nyt esimiestyössä korostuu toiveikkuuden ja hyvän fiiliksen sekä turvallisen
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toimintaympäristön luominen ja korostaminen henkilöstölle. Konkreettiset mitattavat tulokset näkyvät
henkilöstön suoritustasossa ja työhyvinvoinnissa ¬- sekä yrityksen tuloksessa ja asiakastyytyväisyydessä.
Sinnikkyys ja itseluottamus johtavat tuloksiin
Sinnikkyys on kykyä vastustaa kesken jättämistä, kohdata muutoksia, selvitä vastoinkäymisistä ja palautua
eri tilanteista niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Työskentely tavoitetta kohti lisää sinnikkyyttä.
Sinnikäs henkilö kokee tekevänsä juuri sitä, mitä pitääkin. Itseluottamus on voima, jonka varassa ihminen
rakentaa suunnitelmia ja toteuttaa niitä. Motivaatio on yksi keskeisimmistä toimintaa energisoivista
tekijöistä.
Organisaatiot koostuvat yksilöistä
Yrityksen menestys on kiinni kaikkien sen palveluksessa työskentelevien yksilöiden voimavaroista ja
panostuksista. Yritys on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Globaaleilla markkinoilla ei kilpailla vain ja
ainoastaan tuotteilla, palveluilla ja substanssiosaamisella, vaan myös henkilöstöllä ja johtamisella.
Hyvät johtajat ja esimiehet erottuvat aina joukosta. Heillä on kyky tunnistaa omat voimavaransa ja
potentiaalinsa ja hyödyntää omia sisäisiä ominaisuuksiaan toivon, optimismin, sinnikkyyden ja
itseluottamuksen rakentamiseen. Nämä ominaisuudet korreloivat positiivisesti työssä pärjäämisen ja
menestymisen kanssa. Ne ovat kehitettäviä ominaisuuksia niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin, ja niiden
avulla edistetään yrityksen kollektiivisia voimavaroja ja potentiaalia yrityksen menestykseksi.
Coaching auttaa hyödyntämään omia voimavaroja
Osaamiseni ja kokemukseni kautta haluan coachaamalla vaikuttaa, että omat voimavaransa ja
potentiaalinsa tunnistavia sekä niitä hyödyntäviä johtajia ja esimiehiä olisi yrityksissä paljon enemmän.
Haluan näin auttaa parantamaan coachattavien yritysteni asiakastyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyttä, jotka
ovat parhaat mittarit yrityksen menestyksen mittaamisessa.
Muutoksen keskellä terveydestä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin meistä jokainen voi
vaikuttaa. Oletko muistanut syödä, juoda, nukkua ja liikkua riittävästi? Riittävä lepo ja tasapainoinen
ruokavalio vaikuttavat mielialaasi ja toipumiskykyysi kuormittavissa tilanteissa. Rajoitukset luovat haasteita
harrastaa liikuntaa. Meillä riittää tilaa liikkua turvallisesti ulkona, ulkoilu nostaa vireystilaa ja tuo hyvää
fiilistä. Väsyneenä asiat vaikuttavat aina huonommilta, vaikeammilta ja niihin reagoi negatiivisemmin kuin
levänneenä.
Kun siis haluat kehittyä ja kasvaa johtajana ja esimiehenä, ota yhteyttä.
Pysytään terveinä!
Osmo, 040 3564942

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2020

153

Tunteiden johtaminen kriisissä, Satu Pihlaja 9.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/tunteiden-johtaminen-kriisissa
Satu Pihlaja on psykoterapeutti, valmentaja ja kouluttaja. Työssään Satu
tukee sekä yksilöitä että organisaatioita muutoksissa positiivisen
ajattelun ja oivalluttamisen avulla. Tutustu Satuun hänen nettisivujen
avulla https://www.satupihlaja.com/. Tämä bloggaus on julkaistu
Heromakerin blogissa 30.4.2020.
Poikkeustilanteeseen voi liittyä monia tunteita, jotka haastavat arjen
työn sujuvuutta. Viisas johtaja huomioi tämän kaikessa viestinnässään.
Hän osaa johtaa koko organisaation tunnetilaa – ja toivottavasti myös
omia tunteitaan. Myös oman perheen tunneilmapiiri vaikuttaa meihin
nyt voimakkaasti ja sen johtaminen voi olla jopa se kaikkein tärkein asia
kunkin oman hyvinvoinnin kannalta.
Kuormittavat negatiiviset tunteet
Pandemia herättää meissä monia negatiivisia tunteita, joita olemme tottuneet tavallisessa arjessamme
välttämään. Pelko ja huoli tulevaisuudesta jäävät usein piiloon suunnitelmallisessa, strukturoidussa ja
rutiineihin sidotussa arjessamme – nyt monet joutuvat kohtaamaan sen uudella tavalla. Huolta voivat
herättää oma ja läheisten terveys, mutta myös organisaatioiden tilanne. Kukaan ei tiedä, kuinka ne
selviävät kriisistä.
Uhkia ja pelkoja on turha kieltää, sillä niiden väistely on mahdotonta. Organisaatioissa olisi tärkeä antaa
tilaa tunteista puhumiselle. Kun jokainen saa sanoa ääneen pelkonsa, sen reflektointi mahdollistuu ja sitä
voidaan tarkastella tunteena, joka on kuitenkin vain tunne – ei välttämättä toteutuvaa todellisuutta.
Tottuneesti yritämme tavallisesti säästää myös läheisiämme, erityisesti lapsiamme, negatiivisilta tunteilta.
Meidän on vaikea sietää lasten kiukkua ja pettymystä, kun heille tärkeät tavalliset asiat onkin nyt kielletty.
On normaalia surra, jos menettää jotakin. Tunteiden välttelyyn opettaminen on lapsille kuitenkin
karhunpalvelus. Tunteitaan säätelemään oppinut lapsi uskaltaa tarttua myös haasteisiin, koska ei pelkää
epäonnistumista tai muita negatiivisia tunteita turhaan.
Syyllisyyden kohtaaminen
Kriisin aikana moni on tuonut esiin syyllisyyttä siitä, ettei työnteko suju niin tehokkaasti kuin
normaalitilanteessa. Tämä on vähintäänkin luonnollista. Tilanne tarjoaa kuitenkin hienon näköalapaikan
omien tunteiden tarkastelulle. Millainen tunne sinut valtaa, kun et täytäkään omia tai muiden odotuksia?
Taito tehdä töitä itseä ja omaa olotilaa kuulostellen tulee tarpeeseen silloinkin kun palaamme normaaliin
arkeen, opettele siis kohtaamaan tunteesi.
Syyllisyyttä herää myös rajoituksista ja niiden noudattamisen haasteista. Käynkö liian usein kaupassa? Oliko
virhe päästä lapsi leikkimään naapurin kanssa? Onko liian riskialtista lähteä kuntosalille? Tunnetta on hyvä
kuunnella, sillä se muistuttaa tarpeellisesta varovaisuudesta. Syyllisyyden tunne ei kuitenkaan tarkoita, että
teit väärin. Tunteet ovat viestejä, mutta eivät toimintaohjeita. Harkinta ja päätös jäävät aina vapaassa
yhteiskunnassa yksilölle, samoin kuin vastuukin. Tilanteen kokonaisarvio on tunnetta parempi ohjenuora.
Syyllisyyttä syntyy myös eri tilanteista, joissa ihmiset ovat. Niistä joilla kädet ovat nyt täynnä työtä tuntuu
epäreilulta valittaa väsymystä, koska niin moni on menettänyt työnsä ja toimeentulonsa. Se jonka täytyy
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mennä työpaikalle kokee syyllisyyttä siitä, ettei voi tietää tartuttaako jonkun – se joka voi jäädä kotiin potee
huonoa omaatuntoa, koska sairaanhoitajan on mentävä töihin.
Vuorovaikutus auttaa tunnesäätelyssä
Ihmisille on luontaista tarve päästä jakamaan tunteita ja kokemuksia muiden kanssa. Säilytä yhteys muihin
ihmisiin myös kriisin keskellä. Johtajankaan ei ole syytä vetäytyä muista ja piilotella vaikeita tunteita.
Päinvastoin, hän voi näyttää korvaamattoman arvokasta esimerkkiä rakentavasta tavasta kertoa siitä mitä
kokee. Luottomentori tai coach on nyt arvokas kumppani reflektoinnin tueksi.
Muiden auttaminen on meille niin tärkeää, että sitä on arveltu jopa yhdeksi ihmisen perustarpeeksi.
Huomioi mitä voit tehdä toisten avuksi työpaikalla, kotona tai vaikka naapurustossa. Omia tarpeita ei
kannata jättää tässä tilanteessa viimeiseksi, mutta monelle toisille avuksi oleminen tuo merkityksen
tunnetta keskellä kriisiä. Ota myös apua kiitollisuudella vastaan muistaen, että se palkitsee myös auttajaa.
Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.
Terveisin, Satu
040 5700 437, satu@heromaker.fi

Disruptiivinen HR, Ville Saarikoski 6.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/ville-saarikoski
Ville Saarikoski toimii HR -konsulttina Wise Consultingissa ja on eri rooleissa
katsonut ja toteuttanut henkilöstön johtamista ja kehittämistä työsuhteen
elinkaaren päästä päähän eri näkökulmista niin ulkopuolisena asiantuntijana,
sisäisenä HR-toimijana kuin myös HR-palveluiden ”kuluttajana” muissa
tehtävissä.

HR:n historia, erittäin lyhyt versio
Wikipedian mukaan Disruptio (englannin sanasta disruption, ’häiriö’) tarkoittaa
markkinoilla tapahtuvaa häiriötä, hajaannusta tai sekasortoa, jonka aiheuttaa
jokin uusi innovaatio. Disruptiivinen innovaatio tai teknologia kasvattaa
tuottavuutta tai rahalla saatavaa vastinetta.
Lucy Adams johtaa yritystä nimeltä ”Disruptive HR”. Hän on kirjoittanut ja puhunut paljon johtamansa
yrityksen nimen mukaisesti disruptiivisesta HR:stä. Mistä on kysymys? Ajatukseni ovat sekoitus omia ja Lucy
Adamsin ja monien muidenkin havaintoja, joista on paljon kirjoitettu ja puhuttu.
HR:n evoluution voi mielestäni lyhyesti kuvata sen ammattilaisten nimikkeiden ja tehtävien mukaan.
•
•
•
•
•

”Welfare officer” (1900-luvun vaihde)
”Labur manager” (1940 -luvulle saakka)
”Personnel manager” (1980-vaihteeseen saakka)
”Human resource manager” (1980-1990 -luku)
”Human Capital (officer)” / ”HR Business partner”. (2000-luku)

HR-toimijoiden evoluutio on kulkenut mielestäni hiukan samoja latuja. Listan vanhimpia nimikkeitä voidaan
käyttää humoristissa tai jopa pilkallisissa yhteyksissä tai sitten ne ovat jopa tunnustettuja ”arvonimiä”
kaikkein ansioituneimmille HR-henkilöille.
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Tämä evoluutio on ollut vastausta ainakin ympäröiviin vaatimuksiin, joihin kuuluvat ainakin
monimutkaistuva lainsäädäntö ja kehittyvät tai muuttuvat taustateoriat ja oletukset ihmisen ja
organisaation luonteesta. Myös teollistuvan (ja myöhemmin palveluvaltaistuneen) yhteiskunnan
vaatimukset työntekijöitä kohtaan pakottavat HR:n kehittymään.
Historiallisesti HR-toimijat ovat löytyneet usein omasta organisaatiosta ilman varsinaista HR ”road trackia”
tai jopa edes suurta intohimoa nimenomaan HR-tehtäviin. HR-tehtäviin on usein jopa ajauduttu. Vasta
2000-luvulla myös koordinoivissa HR-tehtävissä toimijoilla on ollut usein korkea motivaatio ja myös
(lisä)koulutusta nimenomaan monipuolistuviin HR-tehtäviin.
Yksi tärkeä asioista on mielestäni se, että HR on dynaaminen ja refleksiivinen termi: se on aina suhteessa
siihen kuvaan ja niihin odotuksiin, joita HR:ää kohtaan on. Voidaan jopa sanoa: ”sitä saa mitä tilaa”. Tämän
lausahdus on kaksijakoinen: HR tuottaa sitä, mitä siltä liiketoimintajohto haluaa. Ja toiseksi, HR tuottaa sitä,
mitä se itse itseltään vaatii tai mihin se tyytyy.
Tämä tarkoittaa sitä, että HR on historiallisesti ollut tukiroolissa, modernin johtamisen työväline (tai ehkä
jonkun mielestä jopa keppihevonen). HR:n tehtävänä on ollut se, että henkilöstöön liittyvät asiat hoidetaan
lakien, työehtosopimusten ja viranomaisten vaatimusten mukaan ja päätösten tueksi sekä sidosryhmien
tyydyttämiseksi se tuottaa erinäistä tietoa ja dataa, joka jollain tapaa liittyy henkilöstöön. HR on palvellut
liiketoimintaa ja tuottanut juuri sitä, mitä se tilaa ja vakuuttanut itselleenkin, että se on juuri sitä mitä
tarvitaan.
Missä vika?
Nimenomaan tähän edellä sanottuun liittyy näinä päivinä yksi suurimmista HR:n haasteista. Monet HRtehtävät voidaan ulkoistaa, ja sitä tehdäänkin yhä enemmän, koska silloin ei olla vain yhden henkilön
varassa, vaan takana on usein kokonainen yritys, jonka palveluihin nojata. Voidaan vakavasti miettiä, että
mikäli HR-henkilö palkataan, hänen lisäarvonsa on todella voitettava ostopalvelut ja mielellään vielä reilulla
etumatkalla. Mutta itseisarvo omalla palkkalistalla oleva HR-henkilö ei enää ole.
Ja toisaalta, tarvittavan datan tuottaminen (kerääminen, jalostus, levittäminen) on helpottunut
huomattavasti viimeisen 10-15 vuoden aikana. Siis myös datan ja sen mukaisen informaation tuottaminen
voidaan helposti ulkoistaa tai siihen ei tarvita enää henkilöitä lainkaan. Hyvät HR-järjestelmät voivat tuottaa
suuren osan tiedosta automaattisesti. Tähän voidaan vielä lisätä mataloituvat organisaatiot,
verkostomaisuuden lisääntyminen ja uusien sukupolvien uudet ajattelutavat.
Moderni johtaminen on Pauli Juutin ”johtamispuheen” mukaisesti modernin ajan linnake, jossa uusien
näkökulmien esille nouseminen erityisesti johtamiseen itseensä liittyen on erittäin vaikeaa. Siksi uskallan
sanoa, että HR-puhe on seurannut täsmällisesti modernin ajan johtamista ja asettunut rooliinsa
liiketoiminnan ytimen ulkopuolelle, tuottamaan helposti seurattavia ja liiketoiminnan vaatimuksia
mukailevia käsikirjoituksia ja tuottamaan (numeraalista) dataa, koska sitä ”liiketoiminnan johtaminen nyt
vaan vaatii”. Ei siis ole ihme, että ”perinteisen moderni” HR on rikki, kuten Lucy Adams antaa ymmärtää.
Mutta tämä on tuottanut ainakin yhden megaluokan haasteen: potentiaalia erityisesti johtamisessa olisi
paljon parempaankin. Eikö tästä ole juuri esimerkki tämänkin blogin pitäjän Ossi Auran monivuotisen työn
havainnot, jotka osoittavat vuosi toisensa jälkeen valtavan määrän potentiaalia henkilöstötuottavuudessa
ja nimenomaan ihmisten johtamisessa? Eli moderni HR ei ole pystynyt täyttämään perustehtäväänsä kuin
keskinkertaisesti. Tuntuu siltä, että kaikki HR-toimijat ja suuri osa liiketoiminnan johdostakin tämän
potentiaalin näkevät. Jokin moderni näkymätön käsikö sitten tekee sen, ettei potentiaalia tai metodeita
hyödynnetä? Tässä on suuri paradoksi, johon myös moderni HR linkittyy.
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Disruptiivinen HR?
Voimme kai olla yhtä mieltä siitä Peter Druckerin ja lukemattomien muiden viisaudesta, että ”johtajan
tärkeimmät päätökset liittyvät aina ihmisiin, sillä ne ratkaisevat organisaation suorituskyvyn.”. Voisin
kuvitella maailman, jossa juuri tämän vuoksi HR-tehtävät olisivat kaiken liiketoiminnan huipulla ja lähes
kaikilla toimitusjohtajilla olisi HR-tausta. Mutta näin ei ole. Ainakin jälkimmäisen asian suhteen todellisuus
on päinvastainen.
Lucy Adams sanoo suoraan, että HR:llä on historiallinen taakka harteillaan, HR on rikki. Hän viittaa omalla
tavallaan edellä kirjoittamiini ajatuksiin ja jatkaa, kuinka hän oli BBC:n henkilöstöjohtajana täsmälleen
tämän saman taakan kantaja ja ylläpiti sokeasti modernia HR:ää. Hän kuvaa sitä loputtomana uskona
oikeiden prosessien voimaan, pikkutarkkojen bonusjärjestelmien hiomisena vuodesta toiseen ja
tasapistävänä ja suorastaan hoitajamaisena asenteena yrityksen henkilöstöön.
Kaiken kaikkiaan muutoksia ei ole helppo hyväksyä HR:ssä, koska meillä on syvään juurtuneita käsityksiä
siitä, mitä on hyvä henkilöstötyö ja mitkä ovat sen mallit. Toisaalta koemme, että juridinen ja muu
normatiivinen perusta on niin vahva ja vaativa, ettei radikaaleihin muutoksiin ole mahdollisuuksia. Kolmas
ja tärkein asia on Adamsin mukaan se, että preferoimme niin vahvasti numeroita ja prosesseja, ihmisten
(”people agenda”) kustannuksella.
Mutta HR:llä on mahdollisuuksia. Adamsin mukaan lähtökohtana on kaksi perusehtoa: 1) muutos HR:n
tavassa toimia täytyy perustella erittäin hyvin ja 2) muutokset tehdään liiketoiminnan tarpeet huomioiden.
Hän ohjaa ensinnäkin laskemaan kaiken HR:ään liittyvän hinnan: kun muuttaa euroiksi kaiken
kehityskeskusteluihin, loputtomiin bonusjärjestelmien hiomiseen ja tavoitteiden asettamiseen,
henkilöstötutkimuksiin, perinteiseen koulutukseen ja ylipäätään HR:n prosesseihin liittyvän ajan ja lisää
siihen niistä tulevat suorat kulut, päästään tarkastelemaan nykytilaa ja kysyä: onko tämä kaikki sen
arvoista? Saammeko tulokseksi vastaavan määrän liiketoimintahyötyä?
Lisäksi Adams pyytää ajattelemaan uudestaan sen, mitä ajattelemme henkilöstöstä. Pidämmekö heitä
aidosti aikuisina ihmisinä ja kuluttajina, jotka ovat meidän HR-palveluidemme asiakkaita ja kuluttajia?
Meidän kannattaa tutkia ehkä aivan uudelleen se, mikä ihmisiä motivoi ja miten he haluavat tulla
johdetuiksi. Ja erityisesti, meidän täytyy ymmärtää ihmiset lopultakin yksilöinä, eikä keskiarvoina. Se
saattaa olla työlästä, mutta se on sen arvoista.
Adamsin ohjeet jatkuvat: tee kokeiluja ja ole realistinen. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla. Pura ja muuta
joitain prosesseja, vaikka se tuntuisi hankalalta tai jopa pelottavalta. Keskity erityisesti johtamiseen ja
esimiestyöhön: lisää kyvykkyyttä johtamiseen esimiesten itsensä ja heidän motivaationsa kautta, ei
yleispätevien prosessien kautta.
Jossain vaiheessa meidän täytyy miettiä, millainen on tulevaisuuden HR yksikkönä tai organisaation osana?
Mitä teemme itse ja millaisia kumppaneita tarvitsemme ja haluamme? Millaista dataa tarvitsemme ja mistä
sen saamme? Ehkä tärkein kysymys on se, millainen on tulevaisuuden HR-toimija? Kuinka paljon hän on
”numeronikkari” ja toisaalta fasilitaattori ja hyvien kysymysten esittäjä? Itse korostan enemmän
jälkimmäistä painotusta. Mikään ei muutu vain numeroiden osaamisen kautta.
Tiedämme, että jotkut ovat jo ”HR-gaalatason” toimijoita. Tämä edellä sanottu on ehkä itsestäänselvää
heille, ehkä he ovat jo disruption tiellä. Monille HR-toimijoille, joita on ehkä 60-80% kaikista edelleen, tämä
saattaa olla ensimmäinen askel kohti houkuttelevampaa työpaikkaa, uutta motivoivaa uraa HR:ssä ja
suurempaa tilinpäätöksessä olevaa voittoa, joka tästä on tuloksena.
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PS.
Toimin itse tällä hetkellä Wise Consultingissa konsulttina ja me puhumme paljon hashtagilla #highimpacthr.
Siinäkin on kysymys pitkälle tällaisista asioista ja niiden pohtimisesta. Haluan edistää HR:n kehittymistä. Tie
on vaikea, on paljon rappuja ja taakkaakin on selässä. Mutta se on kiehtova työtä. Arki ei ole ollut
modernille johtamiselle kovin mielenkiintoinen asia, mutta kaikkihan tapahtuu lopulta arjessa ja sen
käytännöissä ja organisaation sosiaalisessa todellisuudessa. Ja niiden kehittymisen ja kehittämisen myötä.

Rekrytointi korona-aikana: kehitä, varaudu, markkinoi, Essi Heino
13.5.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/essi-heino
Essi Heinolla on yli 12 vuoden työkokemus HR- ja rekrytointialalta,
pääasiassa konsultin tehtävistä eri rekrytointi- ja suorahakuyrityksissä.
Essi on toteuttanut asiantuntija- ja johtotason suorahakuja useilla eri
toimialoilla ja tehtäväalueilla. Ennen Taito Researchin perustamista
hän työskenteli inhouse -rekrytoijan roolissa teknologia-alalla. Taito
Researchilla Essi vastaa asiakkuuksista ja niiden kehittämisestä sekä
Työnantajabrändin kartoitus -palvelun myynnistä ja kehittämisestä.

Koronaviruksen leviäminen maailmalla ja meillä Suomessa on
vaikuttanut radikaalisti talouteen ja sitä kautta myös yritysten
rekrytointeihin. Kun ihmisiä lomautetaan tai irtisanotaan, on sanomattakin selvää, että usein tällaisissa
tilanteissa myös uudet rekrytoinnit ovat jäissä.
Vaikka tilanne tällä hetkellä on haastava ja epävarma, voimme kuitenkin tämänhetkisen tiedon valossa
olettaa, että jossain vaiheessa elämä, ja rekrytoinnit, jatkuvat normaalisti. Kun talous alkaa piristyä, tullaan
myös uusia osaajia tarvitsemaan monella toimialalla. Mihin siis koronan aiheuttaman epävarmuuden
kannattaa tällä hetkellä rekrytointien osalta keskittyä ja mitä pitää mielessä?
Pitkäjänteisen kehittämisen aika
Kun monessa yrityksessä kaikkein akuuteimmat rekrytointikiireet ja -tarpeet ovat siirtyneet myöhemmälle
ajalle, on hyvä aika keskittyä pitkäjänteisempään tekemiseen. Oletteko pohtineet esimerkiksi sitä, millaista
osaamista tulette jatkossa tarvitsemaan? Miten saatte nämä osaajat teille? Nyt on hyvä aika suunnitella
työnantajakuvan kehittämistä, erilaisten Employer Branding -toimenpiteiden tai kehityshankkeiden
edistämistä tai rekrytointiprosessin tai -viestinnän kehittämistä.
Varaudu tuleviin rekrytointeihin
Rekrytointiprosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Esimerkiksi jos ajatuksena on uuden osaajan aloitus
heti kesälomien jälkeiselle ajalle, on esimerkiksi suorahakuprosessi hyvä aloittaa jo kevään aikana. Vaikka
sopivien osaajien etsiminen ja kontaktoiminen voidaan tehdä ripeästikin, monen hakijan toiveena on
viettää kesäloma ennen työpaikan vaihtoa. Jos tiedossa on, millaisiin rooleihin henkilöitä tullaan
tarvitsemaan esimerkiksi tulevan syksyn ja talven aikana, on nyt hyvä hetki lähteä rakentamaan esimerkiksi
niin sanottua Talent Pipelinea. Tällöin kartoitetaan ja kontaktoidaan kiinnostavia osaajia tulevaisuuden
tarpeisiin. Tällä hetkellä monen tietotyötä tekevän ollessa etätöissä, monet osaajat ovat helpommin
tavoitettavissa. Työelämän epävarmoissa tilanteissa moni saattaa olla myös avoimempi uusille haasteille,
kuin normaalissa, päivittäisten työkiireiden täyttämässä arjessa.
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Markkinoi rekrytointeja
Jos yrityksessänne on tällä hetkellä tilanne, että pystytte rekrytoimaan uusia osaajia, kannattaa se tuoda
rohkeasti esille. Näinä vaikeina aikoina tämä on hyvää markkinointia yritykselle ja hyödyttää
työnantajakuvaanne ja rekrytointianne myös tulevaisuudessa. Hakemusmäärät ovat monessa rekrytoivassa
yrityksessä kasvaneet. Vakaina ja varmoina pidetyt työnantajat tai kasvuyritykset kiinnostavat hakijoita
juuri nyt. Markkinoi siis rohkeasti sitä, että teillä rekrytoidaan. Nyt on erinomainen aika napata kiinnostavat
osaajat markkinoilta.
Me Taito Researchilla olemme yritysten tukena rekrytointien osalta niin kriisissä kuin
normaalitilanteissakin. Olemme uudenlainen rekrytoinnin kumppani. Tuotamme korkeatasoista ja
ammattitaitoista suorahakua asiantuntija- ja johtotason rekrytointeihin. Suorahakupalveluiden lisäksi
teemme asiakkaillemme juuri asiakasta kiinnostavaan osaajakohderyhmään suunnattua työnantajabrändin
kartoitusta.
Meillä on useiden vuosien kokemus suorahakutyöstä ja sen tuoma näkemys eri toimialoilta sekä verkostot,
työkalut ja hyväksi havaitut käytännöt. Palveluprosessimme on ketterä, nopea ja läpinäkyvä. Keskitymme
suorahaun kannalta tärkeimpään, eli perusteelliseen ehdokaskartoitukseen.
Palveluumme ja tiimimme voit tutustua tarkemmin osoitteessa taitoresearch.com.
Olethan yhteydessä, mikäli haluat asiantuntevan ja uudenlaisen rekrytoinnin kumppanin avuksesi.
Terveisin,
Essi Heino
050 344 1284 / essi.heino@taitoresearch.com

Kuuntelemalla rakennat avoimuutta ja luottamusta, Mikko Ruokojoki
3.6.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/mikko-ruokojoki
Mikko Ruokojoella on vahva näkemys siitä, että työntekijöiden kuuntelu
ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen on organisaatioille keino menestyä.
Mikko on IT-alan rautainen osaaja jo 25 vuoden ajalta
ohjelmistoliiketoiminnassa, IT-projektien vetämisessä ja
henkilöstökyselyissä. Yrittäjyys on ollut veressä jo vuodesta 1998 lähtien.

Työelämässä pärjäävät ne organisaatiot, joissa ihmiset käyttävät
luovuuttaan, innostuvat asioista ja kokevat työn merkitykselliseksi. Tässä
onnistuminen vaatii vahvaa kulttuuria ja johtamista, jossa toiminta
perustuu arvoihin ja tapoihin toimia luottamusta vahvistaen.
Luottamusta lisäävät avoin keskustelu ja aito kiinnostus ja kuuntelu. Pelkkä kuuntelu ei riitä, vaan sen
tuloksena täytyy syntyä kehitystä. Ihmisten ajatuksiin täytyy reagoida. On tärkeää kysyä säännöllisesti
työntekijöiden kokemuksia ja tarttua asioihin, jotka ovat heille merkityksellisiä. Kysymistä ja kuuntelua
tarvitaan, jotta pystymme viestimään olevamme olemassa toisiamme varten.
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Palaute on tärkeä osa luottamuksen rakentajana. Ihmiset kaipaavat etenkin positiivista palautetta ja
kiitosta. Tutkimukset (Kim Cameron, kirjasta: Johda tunneilmastoa; Rantanen, Leppänen, Kankaanpää)
osoittavat, että niissä organisaatioissa, joissa on otettu käyttöön positiivisuutta tukevia käytäntöjä,
tuottavuus kasvaa, laatu paranee, innovaatiot lisääntyvät, työntekijöiden sitoutuminen vahvistuu ja
asiakastyytyväisyys paranee.
Varsinkin etätyön lisääntymisen myötä korostuu tarve yhteisöllisyyttä ja luottamusta tukeviin uusiin
käytäntöihin ja palveluihin. Työntekijät, jotka kokevat voivansa vaikuttaa asioihin ja joita kannustetaan
kertomaan avoimesti ajatuksistaan, saavat tiimit ja yritykset menestymään.
On tärkeää tietää mikä fiilis työntekijöillä on!
Fiilismittari™on uudenlainen tapa mitata anonyymisti henkilöstön kokemuksia. Palvelu mahdollistaa
nopean reagoinnin ja ennakoinnin arjen tilanteissa. Keskeistä palvelussa on reaaliaikaisuus ja dialogin
mahdollisuus. Periaatteemme on, että palvelu antaa osallistujalle kokemuksen vaikuttamisen
mahdollisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Analysoinnissa käytetään tekoälyä ja koneoppimista.
Fiilismittaria voi käyttää joko koko organisaatiossa, yksittäisissä tiimeissä, projekteissa, muutostilanteessa
tai ammattijärjestöissä jäsenten työhyvinvoinnin mittauksessa. Kysymykset ja kysymysten rytmi valitaan
organisaation tarpeen mukaan sen perusteella, mitä asiaa halutaan tutkia.
Fazer on malliesimerkki siitä, miten Fiilismittari on vakiinnuttanut paikkansa työntekijöiden arjessa. Se on
johtoryhmälle ja esimiehille tärkeä apukeino päivittäisessä johtamisessa. Opettajien ammattijärjestö OAJ
on näyttänyt esimerkkiä, miten yhden ammattiryhmän työhyvinvointia ymmärretään vuorovaikutteisella
mittauksella. Lukuvuoden aikana on tullut 600 000 signaalia ja viikoittain palvelua on käyttänyt 9000
opetusalan ammattilaista.
Haluamme parantaa työelämää ja auttaa palveluillamme työyhteisöjä kehittämään avoimuutta ja
luottamusta. Linkki palveluun: https://www.vibemetrics.com

Kukoistamisen työelämän uusia askelmerkkejä, Tomi Hussi 11.11.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/tomi-hussi
Tomi Hussi on kokenut työelämän kehittäjä ja tutkija. Hän on yli 20
vuoden ajan paneutunut etenkin henkilöstön kyvykkyyden
merkitykseen organisaatioiden uudistumisen moottorina. Tomin
kokemuksessa yhdistyy vankka teoriapohja ja laaja-alainen näkemys
eri alojen organisaatioiden kehittämistarpeista.

Työelämässä kukoistaminen on samaan aikaan sekä äärimmäisen
lupaava että vaativa käsite. Miten voimme rakentaa työelämää, joka
antaa mahdollisuuden tuoda parhaimpamme esiin ja keskittyy
vahvuuksiimme? Kuluneen syksyn aikana olen törmännyt kahteen
kiinnostavaan itselleni uuteen käsitteeseen, jotka ovat kolahtaneet laakista: dynaamisen turvallisuuden ja
aktiivisen työkaveruuden kautta ymmärrämme laajemmin kukoistamisen työelämän edellytyksiä.
Työelämässä kukoistaminen on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen lanseeraama termi. Se
tarkoittaa mahdollisuuksia käyttää ja kehittää omia voimavarojaan laaja-alaisesti, edellytyksiä olla paras
mahdollinen itsensä ja sen kautta onnistua työelämässä parhaalla mahdollisella tavalla. Kukoistamisen
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ytimessä on positiivista suhtautumista korostava ajattelutapa, jonka varassa kaikessa pyritään näkemään
ongelmien ja haasteiden sijasta vahvuuksia, ratkaisuja ja mahdollisuuksia.
Kaj Helbom nosti ”Valmentava ekonomiesimies” -koulutuksessaan esiin ’dynaamisen turvallisuuden’
ajatuksen. Minä ymmärrän dynaamisen turvallisuuden työyhteisönä, jossa tapahtuu paljon ja vauhti voi olla
välillä kovakin, mutta samaan aikaan vastuuta kannetaan yhteisesti sekä tekemisestä että työkavereista.
Työyhteisössä korostuu sallivuuden ilmapiiri, joka hyväksyy virheiden tekemisen ja ihmisten rajallisuuden
ilman pelkoa joutumisesta kollegoiden arvostelun kohteeksi.
Turun Kauppakorkeakoulun tutkimuksessa jäsennetty aktiivinen työkaveruus on kehittymishakuisuutta ja
laajaa vastuunkantoa sekä työyhteisen menestyksestä että omasta itsestä. Se edellyttää oman
käyttäytymisen ja suhtautumistavan jatkuvaa arviointia. Uteliaisuus ja valmius viedä asioita eteenpäin
saavat pontta siitä, että toisten ajatuksiin suhtaudutaan kunnioittavasti ja avoimin mielin eikä niitä torpata
heti kättelyssä oman aseman pönkittämiseksi.
Minun mielessäni nämä käsitteet nivoutuvat vahvasti toisiinsa: aktiivinen työkaveruus luo työyhteisöön
dynaamista turvallisuutta, jonka varassa kukoistuksen työelämä mahdollistuu. Aktiivinen työkaveruus on
yksilötason käyttäytymismalli, joka haastaa jokaisen työyhteisön jäsenen avoimeen ja hyväksyvään
vuorovaikutukseen. Sen seurauksena työyhteisöön muodostuu dynaamista turvallisuutta, kykyä kohdata ja
ratkaista suuretkin haasteet yhdessä toinen toistansa tukien. Suuret haasteet ja ’tekemisen meininki’ ovat
välttämättömiä, sillä kukoistuksen työelämä ei synny matalien vaatimusten ympäristössä. Liian helppo
toimintaympäristö ei luo innostusta, vaan tylsistymistä.
Tämänkin kokonaisuuden rakentaminen lähtee johtamisesta. Pyrkimys kukoistamiseen on aidosti
ankkuroitava yrityksen tavoitteisiin ja identiteetin ytimeen - päälle liimattuihin juhlapuheisiin on aivan
turha ryhtyä. Tavoitteellisena ilmiönä kukoistuksesta tulee osa organisaatiokulttuuria ja se alkaa ohjata
käyttäytymistä. Ylimmän johdon on käytävä avointa keskustelua ihmiskuvastaan ja arvioitava kriittisesti
omaa vuorovaikutustaan suhteessa muuhun työyhteisöön. Aktiivisen työkaveruuden vaatimuksesta on
käytävä organisaatiossa jatkuvaa keskustelua ja palkitsemisjärjestelmiäkin kannattaa miettiä tältä kannalta.
Yhteisöllisen palkitsemisen keinot yksilöihin keskittymisen sijasta tukevat ylipäätään dynaamisen
turvallisuuden vahvistumista.
Kukoistamisen työelämä on win-win-win -tilanne, josta hyötyvät yksilöt, yritykset ja koko yhteiskunta.
Yksilöiden kannalta kukoistuksen työelämä on todella ’sitä uutta ja parempaa’, jossa työssä hyvinvointi
toteutuu aidoimmalla mahdollisella tavalla. Yrityksen toiminnassa tämä näkyy parempana asiakaspalveluna,
uudistumisen ja innovatiivisuuden vahvistumisena sekä lyhyelläkin tähtäimellä liiketoiminnan
tuloksellisuudessa. Yhteiskuntalle kohdistuu kukoistuksen työelämässä vähemmän työpahoinvointiin
liittyviä kustannuksia. Toisaalta kukoistuksen työelämä vahvistaa myös maabrandia ja vahvistaa siten
Suomen mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa parhaista osaajista.
Vaikka kukoistamisen työelämä saattaakin kuulostaa idealistiselta ja mahdollisesti jopa naivilta
haihattelulta, siihen liittyy niin paljon mahdollisuuksia, että tätä kuuta kannattaa tavoitella taivaalta kaikin
mahdollisin keinoin.
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Sitä saa mitä tilaa, Satu Pihlaja 24.11.2020
Linkki https://www.ossiaura.com/vierasblogi/sita-saa-mita-tilaa
Satu Pihlaja on psykoterapeutti, valmentaja ja kouluttaja. Työssään
Satu tukee sekä yksilöitä että organisaatioita muutoksissa positiivisen
ajattelun ja oivalluttamisen avulla. Tutustu Satuun hänen nettisivujen
avulla https://www.satupihlaja.com/.

Odotuksilla on meihin suorastaan pakottavan suuri vaikutusvalta. Kun
sanot, että sinun on pakko saada työtehtävä tänään valmiiksi, tai että
lapset on haettava hoidosta ennen neljää, et oikeasti tarkoita sitä.
Todellisuudessa kyse ei ole pakosta, vaan sinuun kohdistuvista
voimakkaista odotuksista.
Huomaat eron, kun mietit jotakin tekemistä, jota kukaan muu ei sinulta odota. Moni tuskailee, miten saisi
lähdettyä lenkille marraskuun harmaudessa, kudottua itselle tarkoitettua kaulaliinaa loppuun tai vaikka
luettua enemmän kirjoja. Priorisoimme usein muiden meiltä odottamat asiat – hyvässä ja pahassa.
Odotukset organisaatioissa
Tietenkään emme aina täytä kaikkia meihin kohdistuvia odotuksia – eivätkä muutkaan täytä kaikkia meidän
odotuksiamme. Luomalla oikeanlaisia odotuksia voimme kuitenkin saada monet ihmiset toimimaan
toivomallamme tavalla. Siksihän organisaatioissa asetetaan tavoitteita, jotta ihmiset tietäisivät, mitä heiltä
tarkalleen ottaen odotetaan.
Odotukset kuitenkin välittyvät helposti myös yksilöitä kohdatessamme. Kiinnostava tutkimus
koulumaailmasta tuo hätkähdyttävällä tavalla esiin sen, miten ihmisen suoriutuminen voi muuttua häneen
kohdistuvien odotusten myötä. Rosenthal kollegoineen (1968) toteutti jo 1960-luvulla tutkimuksen, jossa
erään koulun oppilaille toteutettiin aivan uusi Harvardin yliopistossa kehitetty testi. Opettajille kerrottiin,
että testi paljastaisi, keillä kunkin luokan lapsista olisi seuraavan lukuvuoden aikana suurin
kehityspotentiaali.
Testi toteutettiin koulussa suunnitelmien mukaan, mutta opettajille kerrottavat tulokset arvottiin. Kukin
opettaja sai listan, jossa oli sattumanvaraisesti valikoitu 20% oppilaista. Näiden kerrottiin saaneen testissä
tulokset, jotka osoittivat suurta kehityspotentiaalia. Tutkimuksen tulokset yllättivät tutkijatkin, sillä tulos oli
niin selvä. Nuo sattumanvaraisesti arvotut oppilaat kehittyivät kouluvuoden aikana selvästi muita oppilaita
enemmän. Lapset olivat toimineet opettajiensa odotusten mukaisesti.
Pygmalion-vaikutus
Tutkimuksessa löydetty vaikutus nimettiin Pygmalion-efektiksi. Tutkijat tulkitsivat sen johtuvan siitä, että
opettajat olivat kohdelleet testin perusteella nimettyjä oppilaita eri tavoin kuin muita. Opettajat saattoivat
luoda nimetyille lapsille lämpimämmän oppimisilmapiirin esimerkiksi antamalla heille enemmän aikaa
vastata kysymyksiin, tarjoamalla haastavampaa opiskelumateriaalia sekä yksityiskohtaisempaa ja
yksilöllisempää palautetta.
Tässä vaiheessa on hyvä mainita, ettei lapsille itselleen kerrottu testin tuloksia, vaan palaute annettiin
ainoastaan heidän opettajilleen. Lapset siis toimivat saamansa kohtelun perusteella. Harmillista on, että
vaikutus toimii myös toiseen suuntaan. Myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, että kun joltakulta
odotetaan heikkoa suoriutumista tai huonoa käytöstä, tällä on vahva taipumus toimia odotusten mukaan.
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Toki ihmisen toimintaan vaikuttavat todella monet muutkin asiat, mutta odotusten vaikutus on niin
voimakas, ettei sitä kannata jättää hyödyntämättä yhdessäkään organisaatiossa. Pelkästään huomion
kiinnittäminen luokkahuoneessa tiettyihin oppilaisiin, ilman että opetukseen tehtiin mitään merkittäviä
muutoksia, sai heidät loistamaan jo yhdessä lukuvuodessa.
Jos siis toivot organisaatiosi työntekijöiltä hyvää työtulosta, parasta mitä voit tehdä, on odottaa heidän
pystyvän siihen. Mikäli haluat ihmisten toimivan itseohjautuvasti, lopeta välittömästi mikromanageeraus ja
kaikenlainen turha valvonta – anna sen sijaan vastuuta ja luottamusta. Mieti millä tavalla toimisit, jos olisit
juuri saanut kuulla Harvardin yliopiston testin tulokset, jossa kaikki työntekijät osoittivat valtavaa
kehityspotentiaalia seuraavan vuoden aikana.
Positiivinen tuki lähiympäristöstä
”Oli hienoa nähdä, kun kaveri vieressä halusi, että sä onnistut. Se on hienoin tunne joukkueurheilussa.
Silloin on itsekin pakko vetää ihan kaikki likoon”, Pesonen tunnelmoi.
(Harri Pesonen jääkiekon MM-kultajoukkueesta 27.5.2019 / Yle). Tämä kommentti jäi mieleeni Suomen
MM-jääkiekon yllätyksellisen voiton jälkeen. Se saa vieläkin kylmät väreet juoksemaan selkäpiissäni – siis
sellaisella hyvällä ja koskettavalla tavalla.
Miltä tuntuu, kun kaikki ympärilläsi toimivat tiimiläiset uskovat, että voit onnistua ennennäkemättömällä
tavalla? Miten se vaikuttaa tekemiseesi? Jätän tämän tähän, osaat ehkä itsekin kuvitella sen.
Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.
Terveisin, Satu Pihlaja 040 5700437, satu@heromaker.fi

Mitäs hemmettiä se sellainen vesi oikein on?, Saara Raudasoja 21.12.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/mitas-hemmettia-se-sellainen-vesi-oikein-on
Saara on kokenut viestinnän ammattilainen. Pitkä ura erilaisissa
viestinnän tehtävissä, sekä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä että
kuntasektorilla. Nyt yrittäjänä johtajien ja esimiesten
viestintävalmentaja ja sparraaja sekä yritysten ulkoistettu
viestintäammattilainen. Tämä bloggaus on julkaistu Heromakerin
blogissa 26.11.2020.

Maine on kuin veteen pudotettu kivi: se kantautuu joka puolelle
voimalla, joka riippuu kokemuksen tai viestin voimakkuudesta. Maine
on sidosryhmien havaintoja ja tulkintoja organisaation teoista, ilmeestä
ja viestinnästä. Missä organisaatiomme maine ensisijaisesti luodaan? Se luodaan jokapäiväisissä
kohtaamissa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamisia voi olla
kymmeniä, satoja tai tuhansia, kasvokkain, verkossa, puhelimessa, somessa. Niissä sidosryhmien kokemus
teoistamme ja viesteistämme on volyymiltään kaikkein massiivisin.
David Foster Wallacen esseekokoelmaan ”Hauskaa, mutta ei koskaan enää” sisältyy Wallacen Kenyon
Collegesta valmistuneille nuorille pitämä puhe. Se alkaa tarinalla kaloista. Kaksi nuorta kalaa kohtaa
uidessaan vastaantulevan vanhemman kalan, joka tervehtii: ”Huomenta pojat, miltäs vesi tuntuu?” Nuoret
kalat jatkavat uimista. Kohta toinen sanoo toiselle: ”Mitäs hemmettiä se sellainen vesi oikein on?”
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Tarinan voi tulkita monin tavoin. Itse mietin, missä vaiheessa asiat muuttuvat itsestäänselvyyksiksi.
Itsestään selvässä vedessä uiskenteluun sisältyy riski. On vaikea huomata, mitä ympärillä tapahtuu.
Tekemistä ei ehkä osata katsoa kuin omien linssien suodattamana. Onko asiakas tai yhteistyökumppani
meille itsestäänselvyys?
Odotuksiin vastaamalla voimme vaikuttaa
Särkymättömän viestinnän (Luoma-aho, 2011) idea on trimmata organisaatio sisäisesti joustavaksi ja
sopeutuvaksi, jolloin se mukautuu muuttuvaan ympäristöön. Synnytetään valppaus, kyky kuunnella muita.
Organisaatiot, jotka ymmärtävät muiden kokemuksia ja löytävät oman roolinsa näiden odotusten suhteen,
pärjäävät parhaiten. Organisaation tulisi muuttua esiintyjästä auttajaksi ja kumppaniksi, joka huomioi myös
tunteet. Maine on menneisyyden summaa. Menneisyyden pohjalta muodostuneet odotukset määrittävät,
ovatko sidosryhmät innostuneita ja halukkaita yhteistyöhön.
Oleellista on vuorovaikutuksen kehittäminen henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Viestintä tulee entistä enemmän rakentaa yksilöiden suunnalta tarpeen tullen ”vedettävään” muotoon.
Asiaansa vaikuttavista asiakkaista tulee helposti organisaatiota tukevia luottojoukkoja. Kiinnitämme hapen
saantiin huomiota vasta, jos hengittämisessä on ongelmia. Sama pätee kuuntelemiseen. Kuulemmeko me,
mitä meiltä odotetaan? Olemmeko vastanneet odotuksiin? Joustammeko muuttuvan ympäristön mukaan?
Vahvista toimintatapoja
Se, miten kuuntelemme ja vastaamme odotuksiin, vaikuttaa siihen, miten meistä puhutaan. Voittaja on se,
joka pystyy arjessa kerta toisensa jälkeen täyttämään tai ylittämään asiakkaan odotukset.
Pitkän tähtäimen kehittämisessä on tärkeää rakentaa sisäinen toimintatapa niin vahvaksi, ettei jokaiseen
muutokseen tarvita uutta strategiaa. Käytännössä organisaation kulttuurin kehittämisessä on kyse aivan
tavallisista asioista, kuten halusta kuunnella ja muuttua, auttamisen kulttuurista, tervehtimisestä,
keskinäisen hierarkian unohtamisesta ja toisen arvostamisesta. Olemme maineenhallinnan ytimessä.
Ja se hemmetin vesi – se on meille elinehto.
Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.
Terveisin, Saara Raudasoja 040 837 8977, saara@heromaker.fi
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Mitä sinä heijastat? Vaikka olisit ihan hiljaa ja paikallaan…, Wiki Wikström
22.12.2020
Linkki: https://www.ossiaura.com/vierasblogi/mita-sinaheijastat-vaikka-olisit-ihan-hiljaa-ja-paikallaan
Wiki Wikström on Heromakerin sankarintekijä ja hän on
suorasanainen valmentaja ja kehittämistyön
ammattilainen. Wikillä on taustalla yli 30 vuoden
rautainen kokemus HR:n ja henkilöstön kehittämisen
puolelta sekä kansainvälisissä että kotimaisissa
yrityksissä. Tarkempi kuvaus löytyy tämän LINKIN takaa.

Eletään vuoden pimeintä aikaa.
Eletään pandemia-aikaa.
Eletään aikaa, joka muuttaa lopullisesti monta asiaa arjessa.

Miten nämä ajat ovat muuttaneet omaa olemistasi, tekemistäsi ja tuloksellisuuttasi?
Suurin osa meistä on nauttinut aurinkoisesta kesästä, linnunlaulusta ja mahdollisuudesta olla ulkona
pitkään yöhön asti. Vaikka kuinka tiedämme, että marraskuu tulee joka vuosi ja tuo mukanaan pimeyden,
tuntuu se silti aina tympeältä vuodenajalta.
Tässä tilanteessa on yksi asia, jolla voit varmasti vaikuttaa positiivisesti. Monella yrityksellä kalenterit
tyhjenivät maaliskuussa. Itselläni se tapahtui kahdessa päivässä. Koko vuoden tilaukset haihtuivat ilmaan ja
kalenterissa oli hämmentävän paljon tilaa.
Olin jo maaliskuun alusta asti ollut putkiremonttia paossa mökillä, kun COVID19 iski kuin märkä rätti vasten
kasvoja. Ei auttanut, vaikka kuinka koitin siirtää valmennukset, sparraukset ja coachingit verkkoon. Silloin
tilanne oli vielä uusi ja etätyö oli monille suurin painajainen mihin ei ollut totuttu, saati koettu. Sitä pelättiin
ja siihen suhtauduttiin epäillen. Suurin huoli ilmeni, kun koulut siirtyivät myös etäopetukseen ja
lapsiperheillä olikin oman työn lisäksi opettajan, keittäjän, lastenhoitajan ja tukijan rooli uutena haasteena.
Itse istuin mökin kalliolla ja tuijotin rannassa vierailevia vesilintuja. Samalla mietin mitä kaikkea tässä oikein
pitäisi tehdä. Sitten soitti mieli maassa ystäväni, joka oli perustanut yrityksen loppuvuodesta 2019. Hän
pyysi apua, kun ei tiennyt mitä nyt kuuluu tehdä. Uusi yrittäjä, joka ei vielä ole kunnolla päässyt alkuun.
Kun mietimme hänen kanssaan erilaisia mahdollisuuksia, alkoi hän hiljalleen kääntämään vastoinkäymiset
haasteiksi, joihin yhdessä mietimme ratkaisuja. Puhelun jälkeen hän oli täynnä intoa ja ideoita, joiden avulla
hänellä oli selkeä tavoite ja suunnitelma, miten sen toteuttaa.
Puhelun aikana hän sanoi ”olet kyllä sellainen heijastin, että huomaan itsekin loistavani!” ja kysyi, voisinko
auttaa myös hänen ystäväänsä, jolla on eri toimiala mutta sama tilanne. No, minullahan oli aikaa ja halua
auttaa, joten sanoin että suosittelusta autan kyllä!
Tästä lähti lumipalloefekti ja jokainen sparrattava pyysi suosittelua tutulle yrittäjälle. Totta kai otin
haasteen vastaan ja jokaisessa puhelussa sain myös itselleni paljon ajateltavaa.
Päällimmäisenä oli ajatus siitä mitä minä heijastan ja miten omalla toiminnallani olen päässyt vaikuttamaan
70 eri yrittäjän onnistumiseen kuuntelemalla, kuulemalla ja olemalla se, joka kysyy ”Mitä ja miten viet
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tämän ajatuksen omaan toimintaasi?” Tämän kautta syntyi päätöksiä tulokselliseen toimintaan ja rohkeus
viedä ideat käytäntöön asti.
Mitä sinä heijastat?
Miten suhtaudut uuteen ihmiseen tai tilanteeseen?
Tässä muutama vinkki joiden avulla voit rakentaa pitkäaikaisia asiakas- ja ystävyyssuhteita:
•
•
•
•
•
•

Ole avoin kohtaamisissa – älä tee olettamuksia etukäteen
Älä arvioi henkilöä ulkoisen olemuksen perusteella – kuuntele hänen tarinansa
Mikä hänen tarinassaan on kiinnostavaa – mitä yhtäläisyyksiä sillä on omaan tarinaasi
Mikä hänen ongelmansa tai haasteensa on – auta näkemään tilanne mahdollisimman laajasti ja eri
näkökulmista, miettikää yhdessä erilaisia mahdollisuuksia
Missä hän kaipaa apua – jaa osaamistasi ja kokemustasi pyyteettömästi
Ole ystävällinen – näytä teoilla ja sanoilla, että olet kiinnostunut hänen ajatuksistaan

Tässä muutamia vinkkejä joiden avulla heijastat hyvää:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asetu toisen asemaan
ole vahvasti läsnä
ole oma itsesi
kuuntele aktiivisesti
osoita kiinnostuksesi
auta aidosti
jaa kokemuksia
keskity olennaiseen
anna vinkkejä ongelmaan
pidä yhteyttä sovitun mukaisesti

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Wiki Wikström, wiki@heromaker.fi
0400 847551

