
Johtaminen
– itsensä johtaminen

Helsinki 6.-7.2.2018 + verkko
+verkk

Tervetuloa!



Kouluttajaesittely

Pekka Käyhkö, KTM, NTM, yritystoiminnan kouluttaja Suomen Yrittäjäopisto 
2010-

Yrittäjä, Momentti Oy, 10 v., 2005 lähtien

Senior Consultant, Wakaru Oy 1.10.2017 lähtien

Toimitusjohtaja, Eneferm Oy, 2012 lähtien (sivutoiminen)

Leader-kokemuksia: hankkeiden kirjoittaja, projektipäällikkö, hallinnoija, 
palveluiden tuottaja 

Aiemmin: 

Jyväskylän amk ja Kajaanin amk

Yrittäjyysopinnoista vastaava lehtori

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos

Yrittäjyysopinnoista ja ohjelmistoliiketoiminnan opinnoista vastaava lehtori



.

Lauri Kivelä, Suomen Yrittäjäopisto

-tekniikasta vastaava

Pia Renkola, Suomen Yrittäjäopisto

-koulutuksen koordinoinnista ja viestinnästä 

vastaava



Suomen Yrittäjäopisto
Suomen suurin yrittäjätutkintojen järjestäjä, osuus kaikista 
yrittäjätutkinnoista noin neljännes.

Laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita työelämän 
tarpeisiin.

Valtionosuusrahoitteinen
koulutustoiminta

Maksullinen koulutus- ja 
palvelutoiminta





Koulutus vuonna 2018 

Itsensä johtaminen, Helsinki 6.-7.2.2018

Henkilöstön johtaminen, verkko 20.3.2018, Tampere 28.3.2018

Talousjohtaminen 15.-16.5.2018 Helsinki

Verkostojohtaminen 22.8.2018 verkko, 29.8.2018 Hämeenlinna

Leader-ryhmien hallitustyön johtaminen 3.10.2018 verkko, 
11.10.2018 Helsinki

Lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta.

Työskentelytapa on osallistujakeskeinen ja työpajatyyppinen.

Suuria luentopäiviä ei tule!



Jatkossa mm.

Johtamisen vaikutus yritys-/toimintaryhmän kulttuuriin..miten johdan 
kulttuuria?

Hyvät johtajat vs. huonot johtajat/esimiehet:

-hyvän johtajan viisi E:tä..(ennustettava, energinen, elastinen, eettinen, 
empaattinen) Tietokirjailija ja hallitusammattilainen Arto Hiltunen, Kasvu 
Open 2017 -tapahtuma

”Insinöörityyppisiä johtajia tarvitaan, mutta heistä ei ole innovaattoreiden 
johtajiksi”, ”On kuitenkin todettu, että johtajalla on erittäin suuri vaikutus 
organisaatioiden ja yksilöjen luovuuteen, ja valitettavasti nämä perinteiset 
asiajohtajatyypit eivät loista tässä”; KTM Piia Uusi-Kaakkuri, Vaasan 
yliopisto, väitöskirja 2018



Koulutus vuonna 2018 

Millaisia odotuksia on vuoden 2018 
johtamiskoulutuksista ja erityisesti nyt 
edessä olevista kahdesta päivästä?

Sana on vapaa!



Matematiikkaa (by Esa Saarinen)

Innostuksen matematiikka on yksinkertaista

Kaikki perusasenteella mukana:
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1

Kaikki 20 % paremmalla asenteella mukana:
1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,2 = 3,96 vai onko se
7,2 ?

Kaikki 20 % heikommalla asenteella mukana:
0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,26



Innostus ja fiilis tärkeitä



Periaatteita

1. Ota aloite, älä odota ohjeita
2. Puheenvuoroja ei anneta – ne otetaan!
3. Tuhlaa energiaa ratkaisuihin, ei kielteisiin tunteisiin
4. Hymyile ja pidä hauskaa
5. Ota riskejä – älä varmistele
6. Ota henkilökohtainen vastuu asioista – älä syytä muita
7. Kohdista toimintasi mahdollisuuksiin, ei esteisiin
8. Toivota kaaos tervetulleeksi, se on ensimmäinen askel 

luovassa prosessissa
9. Tee aina parhaasi – älä alita rimaa
10. Ole avoimin mielin liikkeellä!
11. Anna itsestäsi – saat varmuudella enemmän



Johtaminen ja itsensä johtaminen

Johtamisen teorian oppii päivässä, mutta johtamisen 
oppimiseen menee koko elinikä

Organisaation ja johtamisen tehtävänä on tehdä yksilöiden 
heikkouksista epärelevantteja ja saada yksilöiden vahvuudet

hyötykäyttöön.

-Peter Drucker



Mitä johtaminen on?

Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista 
sosiaalista toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, että 
joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman 
johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada 
aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa.



Matti Alahuhta,Kone Oyj, ent.toimitusjohtaja

Kirjassa ”Johtajuus, kirkas suunta ja ihmisten voima”

”Mieli pysyy nöyränä, kun ymmärtää, että koko ajan on jotain 
opittavaa”

”Yksinkertaisuus ja selkeys ovat ohjenuoria kaikkeen, mitä 
yrityksessä tehdään”

”Toistin jatkuvasti, että meidän on suhtauduttava talouden 
hidastumiseen mahdollisuutena”

”Mitä tahansa teetkin, suhtaudu siihen uteliaisuudella ja 
kiinnostuksella”

”Ole aina oma itsesi”

”Luottamuksen rakentaminen on kaiken perusta”



Johtamisen osa-alueita
• itsensä johtaminen - tietoinen-myönteinen-vastuullinen-selkeä-luova

ihminen

• strateginen johtaminen

• prosessien johtaminen

• asiakkuuksien johtaminen

• verkoston johtaminen 

• tiimin johtaminen

• projektien johtaminen

• osaamisen ja asiantuntijuuden johtaminen

• henkilöstöjohtaminen

• muutoksen johtaminen

• talouden johtaminen



Johtamisen oppiminen

Johtajaksi oppii oman kokemuksen kautta

-kriisit

-muutokset

-uuden tuotannon/toiminnan aloittaminen

-uudelleen organisointi

-työskentely vaikeiden alaisten kanssa

-ulkomaan komennukset



Lähtökohtia

Johtajan persoonallisuudessa on tärkeintä olla oma itsensä.

Me olemme sitä, mitä teemme. Niinpä erinomaisuus ei ole 
teko, vaan tapa toimia.

Muutosten keskellä pitää pystyä osoittamaan jotain pysyvää. 
Luottamus ja pysyvyys rakentuvat arvoista, mutta sitä voidaan 
luoda myös toimintatavoilla ja säännöllisellä 
vuorovaikutuksella.

Johtajan aivan keskeinen osaaminen on luoda onnistumisen 
mahdollistava ympäristö!



Kuka on johtajana kehittymiseni suurin este?



Johtajana kehittymisen isoin 
este:

MINÄ ITSE!

Älä syytä muita, vaan mieti, mitä itse voisit tehdä
toisin ja kuinka voisit auttaa muita onnistumaan

Johtajan ja esimiehen yksi aivan olennaisin tehtävä 
on synnyttää onnistumisia mahdollistava ympäristö



Oy Minä Ab

• Jokainen ihminen maailmassa 
omistaa maailman hienoimman 
tietokoneen. Pidämme sitä 
mukanamme päivittäin, ja sen akun 
kesto on miltei loputon. Se tarvitsee 
latauksen vain öisin, ja yksi akku 
saattaa kestää jopa yli sata vuotta.



Oy Minä Ab

• Ihmisen pää on maailman hienoin ja 
samalla surkein tietokone.



Oy Minä Ab

• Huomaa liian usein, kuinka oma 
päänuppi rajoittaa menestymisen 
mahdollisuuksia.



Oy Minä Ab

• Me olemme ihmisiä. Kykymme ja 
mahdollisuutemme ovat rajattomia, 
kunhan emme päästä päätämme 
saastumaan ympäristön 
negatiivisuudella, asenteilla tai 
määrittelyillä. Kunhan vaan emme anna 
muiden päättää, miten asioita voi tai 
pitää tehdä.



Oy Minä Ab

• Me voimme tulla mestareiksi missä 
vain, kunhan annamme itsellemme 
siihen luvan.

• Olet itsesi pahin vihollinen oman 
toimintasi ja oman osaamisesi 
kehittämisessä. Ei kukaan muu.



Oy Minä Ab

• Pahinta, mitä voit itsellesi tehdä, on hokea: 
”En osaa. En pysty. En opi.”

• SINÄ SIIS OSAAT, PYSTYT JA OPIT!

• ASENNE JA INNOSTUS RATKAISEVAT AINA!

• ---)usko synnyttää mm. luovuutta ja on 
menestyvän Leader-toiminnankin edellytys!



Oy Minä Ab

• Hallitsetko päänuppisi – ovatko ajatuksesi selkeitä? 
Ajatteletko suppeasti vai miten? Miten on uusien 
ajatusten laita, luovuus?

• Johtajuus edellyttää myös luovia ratkaisuja

• Pohdinta 20 min ja ajatusten jakaminen yhteisesti 
sen jälkeen.

• Seuraavassa ennen pohdintaa muutama luova 
ratkaisu markkinoinnissa (sissimarkkinointia)





Omaleimaisuutta



Omaleimaisuutta



Omaleimaisuutta



Omaleimaisuutta





Mistä johtajuudessa on 
kysymys?

Kolmen hengen ryhmissä 30 min.

Purku mahdollisimman luovalla tavalla!



Miksi juna voi olla raskas?



Itsensä johtaminen

Konttori oman pään sisällä

Johtaminen lähtee omasta asenteesta. Johtajuutta voi olla, vaikka 

työnimikkeessä ei lukisi sanaa päällikkö tai johtaja. 

Johtamisteorioissa puhutaan nykyään yhä enemmän valmentavasta 

johtamisesta. Sen avain löytyy ihmisen sisältä, siitä että arvostaa 

itseään. Kun on sinut itsensä kanssa, voi paremmin johtaa myös 

muita. 

LEADERSHIP=ihmisten johtaminen, valmentaminen

MANAGEMENT=asioiden johtaminen

Suurin osa johtamisongelmista aiheutuukin siitä, että ihminen ei ole 

sinut itsetuntemuksensa kanssa



Itsensä johtaminen

Konttori oman pään sisällä

Ensimmäinen askel hyvään johtajuuteen on se, että tiedostaa omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa. Hyvän johtajan ei tarvitse vahvistaa 

egoaan muiden kustannuksella.

Ennakkotehtävän myötä otettiin ”ensimmäinen askel”!

LEADERSHIP=ihmisten johtaminen, valmentaminen

MANAGEMENT=asioiden johtaminen



Ennakkotehtävä

Kirjoitus vahvuuksistasi ja kehittämiskohteistasi

-kaikki perustuu vahvuuksiin, mutta 

myös kehittämiskohteista pitää olla 

tietoinen ja tehdä toimenpiteitä

”heikkouksien” poistamiseksi!



Persoonallisuustestit

Esimerkiksi: www.namaste.fi

http://www.namaste.fi/


Vihje Leader-tiimille

Kannattaa järjestää oma kokoontuminen, jossa päivän aikana 
jokainen arvioi paitsi omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan, myös toisten tiimiläisten vahvuudet ja 
heikkoudet. Kannattaa tehdä ristiinarviointi rehellisesti!



Mitä on itsensä johtaminen?

Itsensä johtaminen on aktiivista, päämäärätietoista ja jatkuvaa 
toimintaa, joka tähtää oman hyvinvoinnin ja elämälaadun 
kohentamiseen (Timo Lampikoski)

Pidä siis itsestäsi huolta!

Älykäs itsensä johtaminen on itsetuntemusta – omien 
tavoitteiden tiedostamista ja viemistä käytäntöön (Pentti 
Sydänmaanlakka)

Se on tärkeää, jotta saamme elämämme paremmin hallintaan 
ja voimme elää onnellisina.



Mitä on itsensä johtaminen?

Pentti Sydänmaanlakka: Älykäs itsensä johtaminen

-jokaisella työntekijällä on oikeus hyvää

johtamiseen

-on löydettävä tasapaino: tehokkuus, hyvinvointi,

uudistuminen

.



Mitä on itsensä johtaminen?



Mitä on itsensä johtaminen?

-hyvä johtaminen on hyvinvoinnin johtamista

-se perustuu siihen, että johtaja tuntee itsensä, tietää omat 

vahvuutensa ja  kehittämiskohteensa ja pystyy näin pitämään 

hyvää huolta omasta hyvinvoinnistaan sekä kykenee itse 

asettamaan rajat omalle työlleen



Mitä on itsensä johtaminen?

-asiantuntijaorganisaatioissa työ ei lopu tekemällä, 

pikemminkin se lisääntyy. Siksi on ensiarvoisen tärkeää osata 

itse asettaa omat rajansa

-pelkkä tehokkuuteen tuijottaminen on  lyhytnäköistä--)  

työuupumus vaarana



Mitä on itsensä johtaminen?

-väsynyt johtaja/työntekijä ei kykene olemaan innovatiivinen ja 

luova

-pitämällä huolta työhyvinvoinnista johtaja mahdollistaa 

tehokkuuden vaatiman uudistumisen



”Elämä on ihmisen parasta 
aikaa”

Matti Nykänen, aikamme suuri filosofi



Mitä on itsensä johtaminen?

Pysähdy siis kiireen keskellä oman itsesi äärelle. Älykkäästi 
itseään johtavat esimiehet ovat avain organisaation 
menestykseen. Muiden johtaminen alkaa itsensä johtamisesta, 
joka tulisi nähdä johtamisen ytimenä. Meillä jokaisella on oma 
organisaatio, Oy Minä Ab, jonka johtajana toimimme. Meidän 
on panostettava kokonaiskuntoisuuteemme, mikä tarkoittaa, 
että pidämme huolta omasta tehokkuudestamme, 
uudistumisestamme ja hyvinvoinnistamme.

Jos et osaa johtaa itseäsi, et kykene johtamaan muitakaan!



Mitä on itsensä johtaminen?

Kokonaiskuntoisuus pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, 
sosiaalisen, henkisen ja ammatillisen kunnon. Näiden osa-
alueiden tasapainoinen johtaminen on älykästä itsensä 
johtamista. Se on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä ja 
toteuttamista.



Mitä on itsensä johtaminen?

Älykäs itsensä johtaminen etsii vastauksia muun muassa 
seuraavanlaisiin kysymyksiin:- Mitä on älykäs itsensä 
johtaminen?- Mitä uudistuminen ja muutos merkitsevät 
minulle henkilökohtaisesti?- Miten olla tehokas pitkällä 
tähtäimellä?- Mitä kokonaiskuntoisuus ja hyvinvointi 
tarkoittavat?- Miten on mahdollista tasapainottaa oma elämä 
kaiken kiireen keskellä?- Miten olla samanaikaisesti tehokas, 
uudistuva ja hyvinvoiva?- Miten laatia itselleen elämän 
toimintasuunnitelma ja viedä se käytäntöön? 



Pohdittavaa ryhmissä

Mitä uudistuminen ja muutos merkitsevät minulle henkilökohtaisesti ja 
mitä ne merkitsevät Leader-ryhmälleni?

Miten olla tehokas pitkällä tähtäimellä?

Mitä kokonaiskuntoisuus ja hyvinvointi tarkoittavat?

Miten olla samanaikaisesti tehokas, uudistuva ja hyvinvoiva? Eli miten 
johdan itseäni ja muita, jotta tasapaino tehokkuuden, hyvinvoinnin ja 
uudistumisen välillä on olemassa?

Pohdinta 1 h ja purku fläppitaululle ryhmittäin



Johtaminen
– itsensä johtaminen

Tervetuloa toiseen päivään!
+verkk



Millaiset asiat aiheuttavat 
johtajalle/henkilöstölle  työpahoinvointia?

-kiire?

-yksitoikkoinen työ?

-sähläys?

-asiakaspalautteet?

-huonot ihmissuhteet työpaikalla?

-työn iloa ei ole em. syistä

-mitä muuta?

TEHTÄVÄ: Mitä keinoja johtajalla on palauttaa hävinnyt työnilo?

Pohdinta 30 min ja purku



Työntekijöiden kertomaa, tuntuuko 
tutulta? 
Teemme työhyvinvoinnin helpoksi porukassa. Pidämme yhdessä huolta siitä, että päivittäin
pidämme  riittävästi taukoja ja syömme ravitsevasti. Koska ymmärrämme ihmisyyttä ja 
pidämme erilaisuutta rikkautena, meillä ei ole tarvetta kiusata toisiamme tai kilpailla 
keskenämme, vaan voimme vapaasti antautua työn tekemiselle.

Työstämme saamme kukin korvauksen, jonka johdosta tulemme hyvin toimeen. Loma-ajat
voimme määrittää itse samoin kuin liukuvan työaikamme. Ymmärrämme, että työ on osa 
elämää ja annamme tilaa jokaisen omien elämisen rytmien mukaisesti. Työn imussa saa olla
rauhassa silloin kun on sen hetki, ja samoin saa olla rauhallisemmin silloin, kun siihen on
tarvetta. Kaikki työt tulevat aina tehtyä ajallaan, koska emme vaadi mahdottomia itseltämme
emmekä toisiltamme.

Olemme saaneet sisustaa itse omat työtilamme omien toiveidemme ja tarpeidemme 
mukaisesti. 
Jokainen päivä on ilo mennä työpaikalle, joka on kaunis ja luokseen kutsuva ja innostava sekä 
ulkoisesti että sisäisesti. Meillä on mahtava pomo.



Syventävää analyysiä

Itsensä johtaminen on keskeisin johtamisen osa-alue

Jos et kykene johtamaan itseäsi, et kykene johtamaan muita!

Itsensä johtamisen osa-alueet:

TIETOISUUS

MYÖNTEISYYS

VASTUULLISUUS

ITSENÄISYYS

SELKEYS

LUOVUUS



Hyviä kysymyksiä jokaiselle

Kuka johtaa Sinun elämääsi: sinä itse vai vaimosi, miehesi, esimiehesi, 

naapurisi? 

Kuka tekee valinnat: sinä vai oppimasi tavat, ympäristön paine, 

vanhempiesi kiellot ja käskyt?

Kuinka suurta osaa elämääsi johdat todella itse: tietoisesti, myönteisesti, 

vastuullisesti, itsenäisesti, selkeästi ja luovasti?



TIETOISUUS

Oletko tietoinen omista ajatuksistasi, tunteistasi, tarpeistasi, 

käyttäytymisen syistä?

Ensimmäinen edellytys itsenäiselle ja luovalle elämälle on kyky 

nähdä, mitä  itsessä tapahtuu ja miksi.

Tietoisuuden puuttuessa käyttäytyminen on automaattista, erilaisten 

valintojen teko on mahdotonta, eikä ihminen koe olevansa vastuussa 

käyttäytymisestään, vaan hänen mielessään ärsykkeet aiheuttavat 

hänen reaktionsa.



TIETOISUUS

Tietoinen ihminen pystyy katsomaan mielen sisään ja 

näkemään, mitä itsessä tapahtuu. Hän valitsee oman 

reaktionsa itse eli säätelee itse käyttäytymistään ja 

reaktiotaan.

Tietoisuus on omien tunteiden, tarpeiden, arvostusten, 

pyrkimysten, tapojen, omaksuttujen käyttäytymismallien 

tuntemista ja tarkkailukykyä.



TIETOISUUS

Tietoisuuden puuttuminen:

Ärsyke – reaktio (automaattikäyttäytyminen)

Tietoinen käyttäytyminen:

Ulkoinen tapahtuma – valittu vastaus, joka nousee omista tunteista, 

tarpeista, kokemuksista, arvostuksista

Oletko törmännyt ”töksäyttäjiin” – tunneäly saattaa olla heikko!



TIETOISUUS

Miten kehitän tietoisuutta?

-pohdinta pöytäryhmissä 15 min 

ja keskustelu



TIETOISUUS

Tietoinen käyttäytyminen on ainakin kymmeneen laskemista ennen 

kuin reagoi mitenkään. Se on harkintaa ennen reagointia. Taustalla on 

oma kokemuspiiri.

Tietoinen käyttäytyminen on myös hyvää itsetuntoa ja itseluottamusta

ilman, että loukkaa ketään.



MYÖNTEISYYS

Kielteinen ihminen:

-näkee asioista vain huonot puolet

-ajattelee kielteisesti(ei, huono,paha, pielessä jne)

-etsii virheitä, kiinnittää huomionsa uusien asioiden heikkouksiin ja virheisiin –

seurauksena on, että hän ei opi uutta, ei kehity

-kuvittelee muiden pyrkimykset kielteisiksi ja siksi käyttäytyy etäisesti, hyökkäävästi, 

torjuvasti 

– seurauksena ovat huonot ihmissuhteet ja yksinäisyys

-kuvittelee tulevaisuutensa kielteiseksi – seurauksena on mahdollisuuksien 

käyttämättä jättäminen ja itse aiheutettu epäonnistuminen; jos kuvittelee asioiden 

menevän pieleen, ne menevät pieleen; kielteinen ihminen järjestää itse 

epäonnistumisensa

-synnyttää kielteisellä ajattelullaan ja kuvitelmillaan kielteisiä tunteita, kielteistä, 

itsetuhoista käyttäytymistä ja erilaisia sairauksia



MYÖNTEISYYS

Myönteinen ihminen:

-havaitsee asioiden kaikki sävyt ja puolet

-ajattelee, mitä asioista voisi oppia, miten niistä voisi nauttia

-kiinnittää huomiota kohtaamiensa asioiden uusiin puoliin, niiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin;asettaa vanhat käsitykset kyseenalaisiksi, haluaa oppia

-uskoo ihmisten olevan pohjimmiltaan hyviä, joten luottaa muiden myönteisiin 

pyrkimyksiin;suhtautuu muihin avoimesti ja luottavasti;seurauksena ovat rikkaat 

ihmissuhteet ja elämän kokemukset

-uskoo kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa, ottaa vaikeudet haasteena:kokemukset ovat

aina myönteisiä – joko onnistumisia tai oppimiskokemuksia

-lataa itsensä myönteiseksi ja kyvykkääksi ja menestyy

-pitää tunteensa myönteisinä ja pitää yllä ja kehittää itsetuntoaan ja terveyttään

IHMINEN ITSE VALITSEE PERUSSUUNNAN 

ONNELLISUUDELLEEN



MYÖNTEISYYS

Mistä tiedän, olenko myönteinen vai 

kielteinen?

Miten myönteisyyttä voi testata ja kehittää?

Pohdinta pöytäryhmissä 15 min ja 

keskustelu



VASTUULLISUUS

Vastuuton ihminen:

-ei ota vastuuta valinnoistaan

-pitää kuvitelmia tosiasioina, eikä 

tarkista niiden oikeellisuutta

-pitää muita syyllisinä omaan pahaan 

oloonsa

-aikaansaa riitoja



VASTUULLISUUS

Vastuullinen ihminen:

-tekee omat valinnat

-näkee valintamahdollisuudet joka 

tilanteessa, on tekijä, elämäntavan 

valitsija

-tarkistaa kuvitelmansa

-tietää itse aikaansaavansa omat 

tunteensa valinnoillaan, ajatuksillaan ja 

kuvitelmillaan;ei syytä muita eikä riitele



VASTUULLISUUS

Miten kehitän vastuullisuuttani? 

Pohdinta pöytäryhmissä 15 min ja 

keskustelu



ITSENÄISYYS

Epäitsenäinen ihminen

-on muiden manipuloitavissa

-muut johtavat hänen elämäänsä

-ei omia tarpeita tai tunteita

-mittaa oman arvonsa toisten 

hyväksymisen perustella



ITSENÄISYYS

Itsenäinen ihminen

-tietää, mitä tahtoo elämältä

-arvot ja tavoitteet on itse päätetty

-jämäkkä, ei alistu eikä alista;pyrkii win-

win –ratkaisuun tinkimättä omista 

tarpeistaan

-on tekijä ja kokija, ei palvelija ja kohde



ITSENÄISYYS

Miten kehitän itsenäisyyttäni?

Pohdinta pöytäryhmissä 15 min ja 

keskustelu



SELKEYS

Selkeä ihminen ei sekoile havainnoissaan, 

tunteissaan, tulkinnoissaan eikä 

ilmaisuissaan.

Selkeä havainnointi on sitä, että ihminen

näkee sen, mitä tapahtuu, eikä esimerkiksi 

sitä, mitä toivoo tai pelkää tapahtuvan.

Selkeyttä on se, että tarkistaa tulkinnat, 

joista ei ole varma.

Selkeä ihminen on realisti



SELKEYS

Miten kehitän selkeyttäni?

Pohdinta pöytäryhmissä 15 min ja 

keskustelu



LUOVUUS

Luova ihminen hakee ongelmiin ja asioihin 

parhaan mahdollisen ratkaisun ja on avoin 

mieleltään ja ajatuksiltaan.

Luova ihminen on myös 

substanssiammattilainen, luovuus ei ole 

mahdollista ilman osaamista.



LUOVUUS

Miten kehität luovuuttasi?

Pohdinta pöytäryhmissä 15 min ja 

keskustelu



LUOTTAMUS

-Lähtee myönteisyydestä--)lähtökohtaisesti suhtautuminen muihin 

ihmisiin on myönteistä ja luottamus olemassa

-Voiko asiakkaasi, työkaverisi, alaisesi luottaa Sinuun ja jos voi, miksi

olet luottamuksen arvoinen? Puhutko paljon selän takana muista 

pahaa tai hyvää?  Milloin viimeksi olet puhunut jostain henkilöstä 

toiselle hyvää eli kehunut selän takana?

Oletko aina täsmällinen vai pettävätkö aikataulut?

Oletko koskaan valehdellut?



DELEGOINTI

Miksi delegointi on ongelmallista vai onko se?



TIEDOTTAMINEN

PAHA KARIKKO: Tiedon panttaminen!

MITEN PIDÄN HUOLTA SIITÄ, ETTÄ KAIKILLA ON TARPEELLINEN 

TIETO?



Palaverit 

Millainen palaverikulttuuri

Leader-ryhmässäsi on?

-tyhjänpäiväistä ajankulua

ja hymistelyä vai tehokasta

ja tuloksekasta yhdessä

tekemistä vai mitä?



Käytäntöön vienti

Valitse yksi näiden kahden päivän aikana käsitelty aihe, jonka 
viet käytäntöön (tai tietysti useampiakin halutessasi) ja kerro, 
miten sen viet käytäntöön ja millä aikataululla!



Yksilötyö

1. Mikä on itseni johtamisen kehittämisen lupaukseni?

2. Miten ja millä aikataululla vien lupauksen käytäntöön?

3. Miten/mistä tiimini huomaa kykyni johtaa itseäni 
parantuneen?

4. Miten tiimiläisenä tuen esimieheni pyrkimyksiä?



Purku 1

Muutos pitää virkeänä – itse olen muutoksen tekijä

Muutos on mahdollisuus: uusia toimintatapoja

Tehokkuuden ja hyvinvoinnin yhdistäminen

Hyvinvointi: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Tehokkuus, uudistuminen, hyvinvointi: toiminnan ja levon 
tasapaino



Purku 2

Rutiinit kunnossa

Prosessit kuvattu

Tehtävänjako selvää

--)anna tilaa luovuudelle--)uudistuminen mahdollistuu--
)synnyttää hyvinvointia

--)luottamus



Purku 3

Leader-ryhmälle: mahdollisuus, työtehtävien helpottuminen ja 
järkeistys;kehittämistyö perustuu muutokseen, vaikka muutos 
ei olekaan itseisarvo

Itselle: muutokseen osallistuminen tärkeää, tärkeä nähdä 
tavoite, tavoiteltava tulos, jotta voi motivoitua;muutos voi olla 
negatiivinen tai positiivinen; muutosvastarinta tulee siitä, että 
muutos on ylhäältä johdettu!

Organisoituminen ja selkeä tavoitteen asetanta (LTS, PTS)

Energisyyden ja levollisuuden tasapaino: työn ja vapaa-ajan 
sovittaminen ja erottaminen

Tunne itsesi, omat rajasi, tue toisten vahvuuksia



Purku 3, jatko

Hyödynnä joustamista: jokaisen oma henkilökohtainen 
elämäntilanne vaikuttaa

PERSOONALLISUUSKYSYMYKSIÄ



Purku 4

Uudet mahdollisuudet voivat aiheuttaa stressiä--)tasapaino 
pitää löytää

HEHKU, INTO, VIRTA

Suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys, itsestä huolehtiminen

Fyysinen ja henkinen jaksaminen

Tekeminen, seuranta, tarvittavat muutokset



Menestyksen koordinaatit 

10 || 70 || 20

Ajattelumalli sopii johtamiseen, bisnekseen ja

oppimiseen



10 || 70 || 20 kehittymisessä ja oppimisessa

10 % ajasta perinteiseen koulutukseen 

20 % ajasta  henkilökohtaisen kehittymisen 

tukemiseen, palautteeseen ja tutorointiin 

70% ajasta  kokemusten jakamiseen, 

osallistujakeskeiseen työskentelyyn, 

kokemusten jakamiseen  ja 

ongelmanratkaisutehtäviin

Michael M. Lobardo ja Robert W. Eichinger



10 || 70 || 20 bisneksessä
70% ajasta ydinliiketoimintaan liittyviin asioihin

20% ajasta ydinliiketoimintaa tukeviin  

projekteihin

10% ajasta muuhun 

Eric E. Smith



10 || 70 || 20 johtamisessa
70% ajasta ”connecting with people”,

onnistumisen mahdollistamista

20% ajasta rekrytointiin

10% läppärin kanssa 



Kehittämistehtävä näiden päivien jälkeen ensi 

kertaa varten

Hyvä kysymys: Miten laatia itselleen elämän 
toimintasuunnitelma ja viedä se käytäntöön? 

Tarkastele omaa ajankäyttöäsi ja työssäjaksamista, tunnista 
asioiden tärkeysjärjestys ja laadi henkilökohtainen 
suunnitelma ajankäytön ja työssäjaksamisen näkökulmasta.

Jos olet mukana seuraavalla kerralla, voidaan alussa ottaa 
tarkasteluun parhaat suunnitelmat! Ota suunnitelmasi 
mukaan.Esittäminen on vapaaehtoista.
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Koulutus vuonna 2018 

Itsensä johtaminen, Helsinki 6.-7.2.2018

Henkilöstön johtaminen, verkko 20.3.2018, Tampere 28.3.2018

Talousjohtaminen 15.-16.5.2018 Helsinki

Verkostojohtaminen 22.8.2018 verkko, 29.8.2018 Hämeenlinna

Leader-ryhmien hallitustyön johtaminen 3.10.2018 verkko, 
11.10.2018 Helsinki

Lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta.

Työskentelytapa on osallistujakeskeinen ja työpajatyyppinen.

Suuria luentopäiviä ei tule!



Kirjallisuutta virikkeeksi, esim.

Pentti Sydänmaanlakka:

-Älykäs johtaminen

-Älykäs johtajuus

-Älykäs itsensä johtaminen

-Älykäs julkinen johtaminen

-Tulevaisuuden johtaminen

Matti Alahuhta:

Johtajuus, kirkas suunta ja ihmisten voima



Kiitos!

Pekka Käyhkö

GSM 044 2763010

pekka.kayhko@syo.fi


