
Hyvän johtamisen mallimaahsi
@

Kukaan ei halua olla huono johtaja, kirjoittavat
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nen työntekijä on tuottavampi
kuin leipääntynl.t ja onneton
burnout-potilas.

Nuori, joka näkee vanhem-
pansa tulevan töistä hyvän-
tuulisina, virkeinä ja pomojaan
kehuen, on varmaan helppo
motivoida työntekoon.

Kuinka moni eläkeikää lä-
hestyvä johtaja ajetaan lop-
puun kymmentuntisilla päivillä
viimeiseen päivään asti? Kuin-
ka moni kehäkettu saa viimei-
senä päivänä kädenpuristuk-
sen, jonka jälkeen hänelle ei
nan0a enaa mltåan Ka\,'ttoal

Taustalta lö1't11, yksi perus-
s;,ry', huono johtaminen. Ilok-
semme voimme kuitenkin to-
deta, että kukaan ei halua olla
huono johtaia. Ei kukaanl

ohtaminen on mitä vai-
kein ala. Koulutusta hy-
vään johtamiseen ei iuuri

ole ollut, ja parhaat opettajam-
me, hyvät esikuvat, ovat olleet
iiian harvassa. Aikaisempien
sukupolvien johtamistavat ei-
vät enää vastaa modernin yh-
teiskunnan ja entistä fiksum-
pien ja koulutetumpien nuor-
ten tarpeita. Huonon johtami-
sen kierre on onneksi katkais-
tavissa.

Opetetaan kaikiile j atkossa
hywän johtamisen perusteet.
Valjastetaan ne, jotka ovat jo
hywiä johtamisessa, auttamaan
niitä, jotka haluavat parem-
miksi johtajiksi. Näytetään hy-
vän johtamisen esimerkkiä yri-
tyksissä, julkisella sektorilla,
koulutusj ärj estelmässämme
ja harrastustoiminnassa. Näy-
tetään esimerkkiä eskarista
eläkkeelle asti.

Tehdään työnteosta huomat-
tavasti nykyistä palkitsevam-
paa. Tehdään Suomesta hyvän
johtamisen mallimaa. Ehkäpä
siitä on tulevaisuudessa koulu-
tusjärj estelmämme kaltaiseksi
vientituotteeksikin.

Suomalaisilla on vahva us-
komus Tunt ematt oman s otil aan
Koskelan johtamistapaan: it-
se mukana, reilu eikä äksee-
raa. Tähän olisi sisäliy-tettävä

uutamat ongelmat
korostuvat hienossa
vhteiskunnassamme.
T!öurat ovat liian ly-
hyitä, maan ja yritys-

ten talous sekä ihmiset ovat
alakulossa. Nuoret ja vanhat
syrjävtwät.

T\iöuria yritetään pidentää
nostamalla eläkeikää ja hou-
kuttelemalla nuoria nopeam-

min työelämään. Hyvien pyr-
kimysten rinnalla kannattaa
myös keskittyä siihen, mikä
ajaa ihmisiä liian aikaisin pois
työelämästä. T!össä viihty-
misen ylivoimaisesti tärkein
yksittäinen tekijä on ihmisten
johtaminen ja kohtelu.

Kansantaloutta ja yritysten
tuloksentekokykyä pyritään
kasvattamaan parantamalla

r tuottal'uutta. Tuottar,'uuden
nimissä viilataan prosesseja
ja automatisoidaan, tietotek-
niikkaa lisätään i atkuvasti,
väkeä vähennetään, j a jäljelle
jääneet työntekijät sairastute-
taan valtavalla työkuormalla
tvökn'rrttömiksi. Kaikki tämä
tapahtuu, koska ei osatajohtaa
hyvin. Hywin johdettu ja sitä
kautta motivoitunut ja onnelli-
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palkitseminen johtamisen vä-
lineenä ja johtajaa opettava-
na keinona. Varsinkin julkisen
sektorin tuottar,uuden lisäämi-
seksi hyvästä työpanoksesta
on kyettävä palkitsemaan.

Palkitsemisj ärjestelmän ak-
tiivinen käyttö pakottaa esi-
miehen myös todella perehty-
mään j ohdettaviensa lrykyihin
ja toimintaan. Ilman sitä ku-
kaan ei onnistu tekemään Kos-
kelan mittapuun mukaan rei-
lulta tuntuvia päätöksiä.

Paikallisen sopimisen lisää-
mistä kannattaa tarkastella
paremman esimiestaidon vä-
Iineenä. Palkitsemisen täytyy
perustua oikeasti hyvään työ-
suoritukseen. Se opettaa esi-
miehen hakemaan koko osas-
tolleen parempaa suoritusta.

Johdettavien tasolla oikea
palkitseminen nostaa sisäisen
yrittäjän meissä kaikissa esille.
Meidän pitää osata irrottau-
tua turvallisen tasapäistämi-
sen kulttuurista nostaaksem-
me erinomaisuuden ihmisistä
esiin.

I lun iohlaiatehtäviin hae-

lf tuun ihmistä.lukee ilmoi-
I ltut."..r, eträ hakiialla on
oltava kokemusta esimiehe-
nä toimimisesta. Koskaan em-
me ole nähneet ilmoitusta, jos-
sa edellytettäisiin johtamiseen
valmentavaa koulutusta. Julki-
sella sektorilla viran edelll.ttä-
mä substanssiosaaminen, sii-
hen liittyvä koulutuksen taso
ja virkar,uodet ovat usein mää-
räävänä kriteerinä valinnoissa.

Johtamista ja esimiehe-
nä toimimista voidaan silti
opettaa osana muuta koulu-
tusta siinä kuin substanssi-
osaamistakin. Siksi ammatti-
korkeakoulujen j a yliopistojen
koulutusohj elmiin tarvitaan
esimiestaitoj en valmennus.
Se ei voi koskaan korvata käy-
tännön johtamisesta saatua
kokemusta, mutta johdattai
si ihmisen työuran alusta al-
kaen katsomaan työyhteisöään
myös johtamisen näkökulmas-
ta. Tämä loisi hänelle vahvan

pohjan, kun hän aikanaan itse
toim ii esimiestehLävässä.

Hy'vä johtaminen on niin
monimuotoinen kokonaisuus,
että sitä ei voi kenellekään
opettaa riittävästi koulunpen-
killä. Todellinen oppiminen
tapahtuu käy.tännön johtamis-
tilanteiden lomassa. Hywän
johtamisen sisäistäny.t kokenut
mentori, kokemuksen siirtä-
jä, saattaa olla paras apu sekä
johtajalle että hänen johdetta-
villeen.

Ikääntyvälle yhteiskunnalle
on ominaista se, että työpai-
koilla on yhä enemmän paljon
kokeneita ja laajasti osaavia yli
63-r,uotiaita, joiden on mahdol-
lista siirtyä eläkkeelle. Heidän
motivaationsa jatkaa työuraa
on kiinni suuresti työyhteisön
ilmapiiristä.

Nostakaamme
ihmisistä
erinomaisuus
esille.

Usein esimiehenä on par-
haassa työiässä oieva nuorem-
pi henkilö, jonka kokemus on
kapeampi ja osaaminen vähäi-
sempää kuin seniorityönteki-
jä11ä. Hänen itsetuntonsa pitää
kestää vanhemman läsnäolo,
ja hänen pitää llyetä luomaan
kannustava ilmapiiri, jossa
ikäänfivä kokee mielekkääksi
ja innostavaksi tulla työpai-
kalle. Paras esimies imee van-
hempien kokemuksen ja osaa-
misen omaksi osaamisekseen.

Kunnianhimoinen -vaan ei
mahdoton - tavoitteemme on,
että jokainen suomalainen sai-
si kokea hyvää johtamista. r
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