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Maassamme vietettiin lokakuun alussa vuotuista aikuisopiskelijan viikkoa. Tällä ha-
lutaan korostaa niin omakohtaista kuin yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä työuran 
eri vaiheissa. Elinikäisen oppimisen ajatus on Suomessa omaksuttu jo varsin hyvin ja 
Suomi onkin Euroopan johtava maa, kun tarkastellaan yritysten henkilöstön kouluttau-
tumisen määrää vuositasolla.

 Elinikäisellä oppimisella on nähty olevan myös selkeä yhteys suomalaisen yritys-
toiminnan hyvään menestykseen ja innovaatiojärjestelmämme toimivuuteen. Meidän 
kaikkien yhteinen tavoite tulee olla, että osaamisen vahvistaminen työelämässä toimi-
vien osalla jatkuu edelleen myötätuulessa. Myös toimintaympäristöömme tällä hetkellä 
heijastuvat globaalin talouden negatiiviset merkit korostavat tämän osaamisen tärkeyt-
tä.

Erityishuomiota on viime aikoina kohdistettu esimiestyöhön ja esimiesten taitoihin 
ihmisten johtajina. 

Samalla maassamme on alkanut merkittävä sukupolvien vaihtuminen, kun ns. sota-ajan 
ikäluokka alkaa väistyä esimiestehtävistä. Tähän muutokseen yrityksissä ja yhteisöissä 
on havahduttu viimeisten vuosien aikana. Se on näkynyt uusien ja tulevien esimiesten 
määrätietoisena etsintänä sekä valmentamisena juuri henkilöjohtamisen ja sitä tukevi-
en esimiestaitojen alueilla.

 Nyt käsillä oleva talouden murrostila myös korostaa yritysten johdon ja esimiesten 
kykyä lukea ja havainnoida toimintaympäristöään sekä viestiä siitä eteenpäin omassa 
organisaatiossaan. 90 – luvun alun oppi Suomessa pk-yrityksille oli juuri oman toi-
minnan reaktioherkkyyden vahvistaminen ja samalla esimiestoiminnan vahvistaminen 
muutostilanteiden hallintaan ja toteuttamiseen. Organisaatioiden joustavuudesta ja 
ketteryydestä on tullut selkeitä kilpailutekijöitä. 

Olemme ylpeitä luomastamme monimuotoisesta esimiestaitojen ohjelmakoko-
naisuudesta sekä aloittaville että kokeneille esimiehille. Esimiehillä ei useinkaan ole 
kumppaneita, joiden kanssa purkaa ja pohtia omaa esimiestyötään. Näiden kumppa-
nuuksien ja kollegaparien sekä kollegaryhmien muodostaminen on ollut yksi väline 
esimiestyön ohjelmien kehitystyössä pk-yritysten esimiehille ja johdolle.

Toivon, että tässä lehdessä esiteltävät teemat vahvistavat Sinun näkemystäsi päivittää 
oman työyhteisösi esimiestaitoja.

Syysterveisin

Pentti Mustalampi
Johtaja
HSE Pienyrityskeskus
pentti.mustalampi@pyk.hkkk.fi

Esimiestyön haasteet 
– löydä oma suuntasi

Esimiehen tulee nykyään yhä useammin pys-
tyä ohjaamaan henkilöitä, jotka eivät ole hä-
nen suoria alaisiaan, joten perinteiset esimies-
alaismallit eivät enää toimi.
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Kuntaliitokset nostivat jo 90-luvun 
lopulla Mikkelin seudulla keskustelui-
hin kolmen seurakunnan fuusion. Vaih-
toehtoisia toimintamalleja löytyi kolme. 
Yhdistymiskeskustelut käytiin läpi kaksi 
kertaa, eikä suurilta tunteilta vältytty. 
Kolmesta mallista valittiin lopulta yhty-
mämalli.

Mikkelin seurakuntayhtymä aloitti toi-
mintansa vuoden 2001 alussa. Kaupun-
gin alueella toimivat tuomioseurakunta, 
maaseurakunta, Anttolan seurakunta ja 
vuoden 2007 alusta yhtymään liittynyt 
Haukivuoren seurakunta ovat itsenäisiä, 
mutta tekevät tiivistä yhteistyötä. Yhteistä 
on myös rajapinta yhtymään, joka tuot-
taa tukipalveluja. 

Johtoryhmässä yksi kirkkoherroista 
otti toistuvasti puheenaiheeksi johtamis-
koulutuksen tarpeellisuuden. Ymmärret-
tiin, että organisaatiomuutoksen jalkaut-
taminen arkeen vaatii syventymistä. Pitää 
luoda johtamisjärjestelmiä ja selkiyttää 
tekemisen rajapintoja.  

”Esimerkiksi hautauksissa rajapin-
nat menevät ristikkäin. Hautaustoimi ja 
muistotilaisuuksien pitopalvelut hoitava 
keittiötoimi ovat yhtymän ylläpitämää, 
mutta siunaava pappi ja kanttori kunkin 
seurakunnan omia. Tämäntyyppisiä pro-
sesseja halusimme avata yhdessä”, seu-
rakuntayhtymän hallintojohtaja Markku 
Salmi kuvaa. 

Työntekijällä on oikeus 
ESIMIEHEEN
”Olipa kyse kunnasta tai seurakunnasta, pienet pelkää-
vät isojen alkavan määrätä niitä asiantuntemuksellaan. 
Esimiesvalmennus synnytti meillä luottamuksen ja avasi 
keskusteluyhteyden”, Mikkelin seurakuntayhtymän 
hallintojohtaja Markku Salmi kertoo.

Työkaluksi valittiin HSE Pienyrityskes-
kuksen kanssa yhdessä seurakuntayhty-
män tarpeisiin räätälöity esimiesvalmen-
nus. Yhtymä haki rahoitusta hankkeelle 
työelämän kehittämisohjelmalta eli Ty-
kesiltä. Hakemuksessa piti perustella, 
mitä hyötyä koko yhteisölle on esimies-
ten johtamiskoulutuksesta. 

”Meillä työntekijät ovat oman seura-
kuntansa työnjohdon alaisia. Olemme 
luoneet johtamiseen matriisimallia. Esi-
merkiksi diakoniatyössä perustyö teh-
dään omassa seurakunnassa, mutta li-
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säksi jokaisella työntekijällä on yhtymän 
tasolla jokin perustehtävä”. 

 ”Yksi diakoniatyön työntekijä erikois-
tui esimerkiksi kuurojen asioihin. Koska 
hän toimii seurakuntansa kirkkoherran 
alaisuudessa, mietittäväksi jäi, miten hän 
voi toimia muissa asioissa suoraan muihin 
seurakuntiin päin. Oli sovittava, että tässä 
asiassa hänet valtuutetaan toimimaan laa-
jemmin”, Salmi sanoo. 

Malleja syntyi keskustellen

Uusien mallien tuominen ei suinkaan 
ollut helppoa. Eteen tulivat identiteettiin 
liittyvät asiat ja taustalla mylläsivät tun-
teet.  

”Loimme uudenlaisia toimintamalleja 
koulutuksen aikana yhdessä keskustellen. 
Syntyi hyvä ilmapiiri. Esimerkiksi anttola-
laiset ja maaseurakuntalaiset ovat tehneet 
todella laajoja yhteistyökuvioita keske-
nään”. 

”Kun ennen aina sanottiin, että pitää 
saada uusi virka hoitamaan jotakin tehtä-
vää, nyt työntekijät liikkuvat seurakunnas-
ta toiseen jakaen asiantuntemustaan. Jos 
5-6 vuotta sitten olisi puhuttu tällaisesta, 
sitä ei olisi pidetty edes mahdollisena”, 
Salmi arvioi. 

 Esimiesvalmennus kesti syksystä 2007 
tämän vuoden toukokuuhun. Mukana oli 
kaikkiaan 15 esimiestä. Koko yhtymässä 
henkilöstöä on 130 ympärivuotisesti. Sal-
mi veti Tykes-hanketta ja räätälöi aikaa 
käyttäen eri koulutuspakettien sisältöä 
koulutuspäällikkö Eila Avelinin kanssa. 

 ”Alussa minua toki pelotti muutosvas-
tarinta, mutta yllättäen esimiehet lähtivät 
heti alusta saakka täysillä mukaan. Kiitos 
kouluttajien. Koko työyhteisö motivoitui 
seuraamaan kouluttautumistamme ja ky-
selemään, että koska uudet opit alkavat 
näkyä käytännössä. Tapasin sanoa siihen, 
että jos ei näy, niin sille ei ollut tarvetta-
kaan.”.

Klikit hävisivät 

Uusi myös näkyy arjessa. Strategiatyös-
kentely on aloitettu. Strategiaa laaditaan 
siinä hengessä, että se on toteutettavissa. 
Esimiehet kokoontuvat jatkossakin kaksi 
kertaa vuodessa esimiesfoorumiin jatka-
maan yhteistyökuvioiden avaamista. 

 ”Kirkko ei voi menestyä Mikkelissä, 
ellei tavoitteita saavuteta ja yhteistyö toi-
mi seurakuntien välillä. Uusia yhteistyö-
kuvioita syntyy parhaillaankin Anttolan ja 
Haukivuoren välille”. 

Koko työyhteisöön esimiesvalmennus 
toi lisää avoimuutta. ”Koulutus poisti 
klikkejä ja hälvensi epäluuloja. Myös ta-
kanapäin puhuminen väheni. Työntekijät 
sanovat, että nyt he uskaltavat puhua esi-

Klikkejä meillä ei enää ole ja 
ihmiset uskaltavat puhua esimie-
hilleen. Parhaillaankin syntyy 
uusia rajuja yhteistyökuvioita 
seurakuntien välille, Mikkelin 
seurakuntayhtymän hallinto-
johtaja Markku Salmi kertoo 
valmennuksen tuloksista. 

”Loimme uudenlaisia 
toimintamalleja koulu-
tuksen aikana yhdessä 

keskustellen”

miehelleen. Myös esimiesten keskinäiset 
välit ovat nyt luottamukselliset ja avoi-
met”.

Hengellistä työtä kentällä tekevät ko-
kevat myös, että heillä on esimies, jolta 
on oikeus saada tukea. 

 ”Meillä ihmiset korostavat aina, että 
työn paras puoli on vapaus. Toisaalta kai-
vataan esimiehiltä palautetta. Koulutuk-
sen myötä kirkastui se, että vaikka ihmiset 
arvostavat vapautta, heillä on oikeus esi-
mieheen.” •

Järjestää yrityksille yksilöllisesti suunniteltuja 
esimies- ja johtamiskoulutuksia. 
Koulutusvalikoimassa on useita esimiehille suunnattuja koulutuksia:

•   Kasva esimieheksi – sopii esimiehenä aloittaville
•   Kehity/Menesty esimiehenä – kokeneille esimiehille

Esimiesvalmennuksia järjestetään Helsingin ja Mikkelin lisäksi 
useilla eri paikkakunnilla, kuten Kuopiossa, Lahdessa, Jyväskylässä 
ja Tampereella. 

HSE Pienyrityskeskus

TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

.........................................................................................................
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Kasvuyrittäjyys on ennen kaikkea 
asennetta

Luovan kasvun eväitä pohdittiin HSE 
Pienyrityskeskuksen toista kertaa järjes-
tämissä Elojuhlissa Mikkelissä. Kasvuyrit-
täjyys kokosi reilut sata ihmistä tuuletta-
maan ajatuksia ja verkottumaan. 

Valtakunnallisen nuoren yrittäjän pal-
kinnon saanut, Juvalta kotoisin oleva Katja 
Noponen korosti puheessaan, että kasvu 
vaatii rohkeutta ja laatua. Työ on tehtävä 
niin hyvin, että nukkuu yönsä hyvin. 

ELOJUHLASSA
kuultua…

”Liian usein mietimme sitä, mitä teim-
me viime viikolla tai viisi vuotta sitten. 
Sen sijaan pitäisi miettiä, että se mitä teen 
tänään vaikuttaa siihen, missä olen huo-
menna”, Noponen totesi puheessaan. 

Laatu ratkaisee

Tuulivoiman kysyntä kasvaa maail-
malla vauhdilla. Se luo nopeaa kasvua 
Ahlstrom Glassfibren Mikkelin tehtaalle. 
Tehdaspäällikkö Matti Valkosen mukaan 
kasvun takana on oikea asenne ja laatu-
ajattelu. 

Katja Noponen

Tertin kartanon antia.
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”On varmistettava oman toiminnan laa-
dukkuus ja ennaltaehkäistävä ongelmia. 
Resurssit on kohdennettava olennaiseen. 
Palveluhenkisyyttä pitää löytyä. Koska 
työtä on aina enemmän kuin sitä pystyy 
tekemään, on tehtävä oleellisia asioita, 
valittava oikeat ihmiset niitä hoitamaan ja 
saatava uudet ihmiset tehokkaasti mukaan 
organisaatioon”, Valkonen tiivisti. 

Asennetta ei voi kopioida

KTL Mika Raulas kehotti yrityksiä 
purkamaan asiakkuuden rahaksi eli laa-
timaan julkisen asiakkuustaseen, sillä 
asiakasuskollisuudella on suora vaikutus 
yhtiön tulokseen. 

”Kannattaa tunnistaa asiakkaat ja luo-
kitella heidät keston sekä kannattavuuden 
mukaan ja kohdistaa sen mukaisesti omat 
myyntiponnistelut. Menestyksen ratkaise-
vat henkilöstön ammattitaito, asenne ja 
arvot. Kuten sanotaan, asennetta ei voi 
kopioida,” Raulas totesi. 

Mikkelin kaupungin palveluksessa 
syyskuun alussa aloittanut kehitysjohta-
ja Soile Kuitunen puolestaan pohdiskeli, 

mihin kasvuyrittäjyyttä tarvitaan ja miten 
sitä voidaan tukea nyt, kun tutkimusten 
mukaan kasvuyrittäjyys on Suomessa las-
kusuunnassa.  

”Tutkimusten mukaan kasvuyrittäjä on 
valmis ottamaan riskejä, hän on positiivi-
sesti ahne eli haluaa vaurastua eikä vain 
olla oman itsensä pomo. Pienellä näper-
telyllä ja virkamiestyönä kasvuyrittäjyyttä 
ei pystytä tukemaan, mutta asenneympä-
ristöä pystymme kehittämään”, valtakun-
nallisen innovaatio- ja teknologiapolitii-
kan parissa tähän saakka työskennellyt 
Kuitunen korosti. •

TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

Lue lisää Elojuhlan puheenvuoroista: 
www.hse.fi/pienyrityskeskus/elojuhla 

-> ohjelma
Vielä ei tanssittu...

Illan musiikista vastasi The Criminals.
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Kurssi kerrallaan

Maaliskuusta Varkauden työvoimatoi-
miston toimistonhoitajana työskennellyt 
Raili Nissinen pohti 90-luvulla erilaisia 
vaihtoehtoja täydentää opintojaan ylös-
päin.

”Aloitin 1999 tilastotieteiden perus-
teilla. Istuin HSE Pienyrityskeskuksen lu-
ennoilla ja ohi pyyhki. Mietin, että tulin-
kohan nyt tosiaankaan oikeaan paikkaan. 
Henkilökunta oli kuitenkin niin kannusta-
vaa ja mukavaa, että jäin.”

Raili Nissinen päätti selvittää kurssin 
kerrallaan ja uhrasi opintoihin 2-3 iltaa 
viikossa.

”Ajattelin, etten ole tilivelvollinen ke-
nellekään. Sitoudun kulloiseenkin kurssiin 
kerrallaan, enkä rasita kauheasti mieltäni 
tutkinnon pohtimisella. Aikuinen kuiten-

kin opiskelee itselleen ja omaa tarvettaan 
varten. Henkilökunnan kannustavuus oli 
jo puoli voittoa. Heidän tavoitteensa oli, 
että saavutamme maalin ja se tarttui.”

Kolmen vuoden aherruksen jälkeen 
opintoviikkoja oli jo kasassa 80–82, mikä 
oikeutti hakemaan kauppatieteiden mais-
teriopintoihin. Matka piteni Varkaudesta 
Helsinkiin.

”Opiskelin yleensä yhden päivän vii-
kossa Helsingissä. Lähdin välillä viideltä 
ajamaan ja viimeiset luennot saattoivat 
päättyä illalla seitsemän jälkeen. Kun sii-
nä kurjalla kelillä väisteli rekkoja ja hirviä 
kapealla viitostiellä, mietti, onko tässä 
taas järkeä”, Nissinen  naureskelee.

Joustavaa opiskelua

Joustojakin aikuisopiskelija sai. ”Mik-
kelissä joustettiin helposti, ja sinne oli 
aina kiva mennä opiskelemaan. Opetus 
oli syvällisempää ja vuorovaikutus pa-
rempaa. Helsingissäkin joustoja kyllä löy-
tyi. Pyysin kielten opettajia ilmoittamaan 
tekstarilla, jos sairastuvat, etten aja turhan 
takia Helsinkiin. Myös tenttituloksia ker-
rottiin puhelimessa, ettei tarvinnut mennä 
katsomaan ilmoitustaululta.”

 Aikuisopiskelija joutuu pohdiskele-
maan joskus aikataulujaan varsin tark-
kaan.

”Kerran illalla opiskelimme jotakin ca-
sea ja aamulla minun piti vetää aiheesta 
keskustelu. Otin paperit mukaan saunaan 
tutkittavaksi, että sain aamuksi sanotta-
vaa”. 

Nissinen opiskeli yrittäjyyttä ja pk-yri-
tyksen johtamista pääaineenaan. Kaikki 
tieto siirtyi suoraan oman yrityksen käyt-

Aikuinen opiskelee itselleen

Aikanaan merkonomiksi opis-
kellut varkautelainen Raili 
Nissinen pyöritti reilut kaksi 
vuosikymmentä omaa kiinteis-
tönvälitysyritystään ja haaveili 
jatko-opiskelusta. Lopulta HSE 
Pienyrityskeskuksen avoimen 
yliopiston opinnoista alkanut 
opiskeluputki huipentui KTM:n 
tutkintoon.

Kun aikuinen haluaa oikeasti opis-
kella ja riittävän motivoitunut. Ai-
kuisopiskelijat eivät pihtaa tietojaan, 
vaan oivallukset vaihtavat omista-
jaa, Raili Nissinen kannustaa muita-
kin avoimen yliopiston opintoihin.  
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töön, ja harjoitustöistä otettiin lisähyöty 
irti. Aikuisopiskelijat eivät pihdanneet toi-
siltaan tietoja. Monesti toinen opiskelija 
ymmärsi, miksei jokin ongelma ottanut 
auetakseen ja osasi neuvoa sen toiselle 
kansantajuisesti. Yhteydet opiskelukave-
reihin ovatkin säilyneet. 

”Yhteyksissä ollaan edelleen 
ja on edelleen helppoa soittaa eri 
aloilla työskenteleville opiskelu-
kavereille ja kysyä neuvoja.”

Uusia haasteita

Graduvaiheeseen edettyään hän myi 
yrityksensä ja otti opintovapaata. Valmis-
tumisen jälkeen hänet valittiin valtakun-
nallisen Työlinjan yksikön päällikön teh-
täviin Mikkeliin.

”Paikka oli mielenkiintoinen, ja työ 
muuta kuin mitä olin aiemmin tehnyt. 
Kun ennen välitin asuntoja, nyt välitän 
työtä. Asunnon omistajan ja ostajan välis-
sä toimiminen on vaihtunut työhön työn-

antajan ja työtä etsivän välillä.”
Viime keväänä hän sai siirron takaisin 

kotipaikkakunnalle. Haasteita piisaa siel-
läkin. Metsäteollisuuden ylikapasiteetin 
purku näkyy välittömästi Varkauden työ-
voimatoimistossa. Muutosjohtamista tar-

vitaan päivittäin. ”Nykyaikana ympäristö 
muuttuu kaikenlaisissa työtehtävissä. On 
oleellista kasvaa muutokseen. Kun toimin 
kiinteistönvälittäjänä kotikaupungissani 
23 vuotta, tuntui, että opin tuntemaan 
ihmisten sielunelämänkin. Olen edelleen 
innostunut tekemään oman paikkakunta-
ni eteen töitä”, Nissinen toteaa. 

Opiskelu ja alanvaihto aikuisiällä ovat 
voimavara, josta voi ammentaa myös TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

omille asiakkaille varmojen työpaikkojen 
hävitessä vauhdilla suomalaisesta yhteis-
kunnasta. 

”Yrittäjätaustasta ja luonteenpiirteistä 
varmaan osin johtuu uskoni siihen, että 
asiat hoituvat ja omat siivet kantavat.”

Myös työ- ja elinkeinohallinto 
on jatkuvassa muutoksessa. Uu-
den työ- ja elinkeinoministeriön 
rakenteet jalkautetaan aikanaan 
maakuntiin. Työvoimatoimistoista 
tulee työ- ja elinkeinotoimistoja. 
”Tavoitteena on, että muutakin 

kuin nimi muuttuu. Jatkossa työvoimatoi-
mistot työskentelevät entistä tiiviimmin 
yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Voi 
olla, että oma nimitykseni ennakoi osal-
taan tätä muutosta. Mukaan halutaan 
elinkeinoelämää tuntevia ihmisiä.” •

 

................................................................................................................................................................

Coaching Maaliskuussa starttaa uusi HSE Pienyrityskeskuksen ohjelma, jossa henkilökoh-
tainen coachaus tukee sekä yritysjohdon kehittymistä että liiketoiminnan kehittä-
mistä. Strategia-Coaching luo puitteet yrityksen strategisen suunnan tarkasteluun 
ja samalla se antaa välineet joustavaan ja ohjattuun strategiatyöskentelyyn. 

Ohjelma on suunniteltu erityisesti pk-yritysten johdolle ja siinä keskitytään nel-
jään teemaan: 1) yrityksen strategisen suunnan kirkastamiseen ja strategiseen 
ajatteluun, 2) toiminnan kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen, 3) oman ajan-
käytön tehostamiseen ja 4) valmentavan johtamistavan omaksumiseen. 

Teemoja työstetään yhteisten valmennuspäivien aikana, ja henkilökohtaisen co-
achauksen avulla aiheet kytketään oman liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi 
jokaisen yrityksen strategista suuntaa työstetään yrityskohtaisessa coaching-
tapaamisessa. Paras anti ohjelmasta saadaan, kun samasta yrityksestä osallistuu 
vähintään kaksi henkilöä. 

Kysy lisää: Heli Aaltonen, puh. 010 217 8605, heli.aaltonen@pyk.hkkk.fi 

Coaching eli henkilökoh-

tainen valmennus kasvattaa 

suosiotaan liikkeenjohdon 

kehittämisen menetelmänä. 

UUTTA

”Otin paperit mukaan saunaan 
tutkittavaksi, että sain aamuksi 

sanottavaa”
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Päätösten valmistelussa kannattaa pilk-
koa asiat pienempiin osiin, Mikkelin 
nuorisotoimenjohtaja Antti Mattila 
pohdiskelee.

ESIMIEHEN ON

”Nuorille ei voi siirtää tuskaa 
kaupungin rahatilanteesta tai 
työntekijöiden asemasta, eikä 
muutostilanteessa yleensäkään 
ole syyllisiä. Esimiehen on vain 
pakko oppia sietämään jatkuvaa 
muutosta”, nuorisotoimenjoh-
tajana Mikkelissä kaksi vuotta 
työskennellyt Antti Mattila 
pohdiskelee.
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Yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi 
Tampereen yliopistosta 1996 valmistunut 
Mattila huomasi jo esimiesuransa alussa, 
että esimiehen on oltava kieli keskellä 
suuta, eikä kaikista asioista voi tarinoida 
ympäriinsä. 

Uusia malleja

Kun Mikkelin kaupunki osti uusille 
esimiehille valmennusta HSE Pienyritys-
keskuksen Voimavaroja esimiestyöhön 
–kehittämisohjelmasta vuosi sitten, hän 
innostui mukaan hakemaan uusia työka-
luja. Työnantajalta tuli myös lupa käyttää 
aikaa kouluttautumiseen. 

 ”Mietin silloin, miten itseään voi ko-
mentaa, miten jaotella aika ja laittaa asiat 
tärkeysjärjestykseen. Koulutus tuli hyvään 
aikaan, sillä sain sieltä vahvistusta ajatuk-
silleni.”

Valmennuksesta löytyi myös uusia ta-
poja hanskata omia työtehtäviä. 

”Suurten epämieluisten päätösten val-
mistelu oli itselleni hankalaa. Valmen-
nuksessa opin pilkkomaan asioita osiin 
valmisteluvaiheessa. Huomasin myös, 
että kun asian purkaa paperille, se johtaa 
seuraavaan vaiheeseen. Työskentelytapa 
auttoi suoraan hankalan päätöksen teke-
misessä, nuorisotalon sulkemisessa, kun 
budjetissa oli pysyttävä”.

Johtaminen on samanlaista

Esimiesvalmennuksessa luennoitsijoi-
den tehtäväksi jäi herätellä osallistujia 
omaan ajatteluun ja miettimään uusia 
työkaluja arkeensa. 

”Johtamisessa tietyt asiat toistuvat ja 
samoilla sanoilla puhutaan, oltiinpa työs-
sä missä tahansa. On mietittävä taloutta, 
henkilöstöä, toimintaa ja suunniteltava 
uutta. Koulutuksessa oli hyvää se, ettei 
aika mennyt yritystalouden tai julkisen ta-
louden taivasteluun, vaan pysyi yhteisissä 
asioissa.”

Mattila ei hankalia kuntatalouden ai-

koja manaile, vaan pikemminkin muis-
tuttelee, että jatkuvaa kaaosta ja epävar-
muutta on opittava sietämään.

”Tällaista se vain on, joutuu tekemään 
päätöksiä vajavaisin tiedoin tietämättä 
aina niiden kaikkia seurauksia. Valmen-
nuksessa kuuli muilta ääneen, että et ole 
yksin, vaan tilanne on heillä ihan sama. 
Maksimaalista ja optimaalista tietoa ei ole 
koskaan muutosjohtamisen tueksi.”

Omalla persoonalla

Mattila muistuttaa, että esimiehen on 
uskallettava toimia omalla persoonal-
laan. 

 ”Ei voi näytellä olevansa joku muu. 
Oman persoonan 
on riitettävä. Sillä 
on pelattava, mitä 
on, onpa kyse it-
sestä tai rahoista. 
On myös ymmär-
rettävä, että työ-
yhteisössä ihmiset 
ovat erilaisia. Vaikka toinen näkee asian 
erilailla, hänen mallinsa voi tuottaa jopa 
paremman lopputuloksen. Kun sallitaan 
erilaiset ajatukset ja vapauksia, tulee hyvä 
lopputulos.”

Klinikoita

Valmennusohjelmaan kuuluvia kehit-
tämisklinikoita hän piti tiiviinä ja antoi-
sina. 

”Jokainen toi vuorollaan esille omaan 
työhön liittyvän kehittämistarpeen, jota 
muut kommentoivat. Tapaukset olivat hy-
vin mielenkiintoisia ja parhaimmillaan 
kommenteista löysi itselleen asioita, joi-
ta ei olisi tullut ajatelleeksikaan. Omalla 
persoonalla toimimiselle tuli sieltäkin 
vahvistusta”.

Mattila kuvaa, että valmennuksessa 
syntyi myös persoonakohtaisia löytöjä.

”Oivalsi, että tietyt työkalut ovat juuri 
minulle turhia. Pitää ajatella itse ja ottaa 

itselleen sopivia työkaluja käyttöön. Eikä 
kaikista asioista voi murehtia, kun kaikel-
le ei vain voi mitään. Näissä tehtävissä on 
aina ristitulta, joten on löydettävä oma 
linja ja sillä mennään ristiriitaisten odo-
tusten keskelläkin”.

Muutoksen tuulia

Loppuvuonna edessä on organisaa-
tiomuutos, kun Mikkelissä yhdistetään 
kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä opetustoimi 
sivistystoimeksi. Nuorisotoimella on tällä 
hetkellä 16 vakanssia. Kentällä työsken-
telee 11 nuoriso-ohjaajaa. Toimintakent-
tään kuuluu muun muassa kuusi nuoriso-
taloa ja nuorten työpaja. Lisäksi tehdään 

erilaisia projekteja 
muun muassa jär-
jestöjen kanssa.    

”Täytyy pysyä 
kiinni modernissa 
nuorisotyössä. Se ei 
tosiaan tarkoita vain 
perinteistä nuoriso-

talotyötä, vaikka sitä on tarjottava tulevai-
suudessakin. Jos jämähdetään vanhaan, 
tiputaan kärryiltä.”

Antti Mattila suosittelee vastaavanlais-
ta esimieskoulutusta periaatteessa missä 
tahansa uran vaiheessa oleville.

”Tämäntyyppinen valmennus voi 
auttaa uran alkuvaiheessa nousemaan 
esimiehenä omille jaloilleen. Aiheet kos-
kettavat myös konkareita ja antavat heille 
uusia tuulahduksia”.

TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

”Esimiehen on uskallet-
tava toimia omalla per-

soonallaan”

PELATTAVA SILLÄ MITÄ ON
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Eija Ketosella on vuosikymmenen työ-
kokemus pääkaupunkiseudulla toimivasta 
Sumeko Oy:stä. Yritys kuuluu yli 75 vuot-
ta tukkukauppaa tehneeseen SGN Group 
–perheyritykseen. 30-luvun pulavuosina 
maatalouden siemenkaupalla aloittanut 
yritys tuo maahan laajaa valikoimaa ko-
neita, harjoittaa vientiä Venäjälle ja Bal-
tiaan sekä hoitaa varaosatoimituksia ja 
huoltoa. 

Siinä kun monet muut yritykset karsivat 
toimialoja, SGN laajentuu uusille toimi-
aloille ja kasvattaa markkinaosuuksiaan. 
HD-tiimin vetäjänä Eija Ketonen on ol-
lut vuoden verran. Esimies suositteli HSE 
Pienyrityskeskuksen koulutuksia ja lähin 

sopiva esimies-
valmennus löytyi 
Lahdesta.

”Meillä on 
SGN:ssä varsin 
epämuodolliset 
tavat toimia. Kun 
ryhdyin tiimin 
vetäjäksi, halusin 
saada itselleni tu-

kea ja tietoa uuteen tehtävään. Projektien 
vetäminen on ollut minulle tuttua ja siinä 
vastuut ovat selkeitä. Tiimin vetäjänä on 
enemmän ns. harmaalla alueella”, Keto-
nen miettii. 

Ketosen tehtäviin kuuluu ostaa, myydä, 
markkinoida, mainostaa, järjestää tapah-
tumia ja pitää yhteyksiä Harley-Davidson 
-moottoripyörien päämieheen sekä jäl-
leenmyyjiin eri puolilla maata. 

Esimiesvalmennus selkiytti 
urasuunnittelua
Harley-Davidson -moottoripyörät täyttävät 
tuotepäällikkö Eija Ketosen työpäivät ja osin 
vapaahetketkin. Tiimin vetovastuu sai hänet 
mukaan Lahdessa järjestettyyn 
esimiesvalmennukseen.

”Valmennus aktivoi asioi-
ta uudelleen ja pisti 
soveltamaan asioita 
omaan tarpeeseen”

Esimiesvalmennuksessa saa vinkkejä 
siitä, miten ryhmää vedetään ja moti-
voidaan, Eija Ketonen kertoo.
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TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

”Tiimihenki on tärkeä, ja mielestä-
ni jokainen tiimissä voi vaikuttaa tiimin 
henkeen. Vetäjänä mietin, miten saan 
yhteistyön sujumaan, neuvottelut käytyä 
hyvässä hengessä ja motivaation pidettyä 
tiimissä korkealla”. 

Anna palautetta

Opiskelijaryhmässä oli opiskelijoita eri 
aloilta. Yhteistä pohtimista herätti etenkin 
se, miten motivoida alaisia ja antaa posi-
tiivista tai negatiivista palautetta.

”Huomasin, että uusia taitoja voi so-
veltaa myös asiakasneuvotteluissa. Meillä 
asiakassuhteet ovat pitkiä ja jatkuvia. Kun 
pidämme palaveria jälleenmyyjän kans-
sa, siihenkin sisältyy palautteen anto. Se 
ei tosiaankaan ole suomalaiselle kovin 
luontaista. Mehän emme osaa ottaa edes 
hyvää palautetta vastaan vähättelemättä”, 
Ketonen muistuttaa.

Valmennuksissa korostetaan, että pa-
lautetta on syytä antaa myös positiivisista 
asioista. Negatiivinen asia tulee nostaa 
esille ja pohtia yhdessä parannusehdo-
tuksia. 

”Käytännössä tilanteen sujumiseen 
vaikuttaa aina myös vastapuoli. Palautetta 
annettaessa pitää muistaa, että palautteen 
jälkeenkin on elämää ja on pystyttävä jat-
kamaan hyvässä hengessä eteenpäin.”

Tietojen herättelyä

Ketonen otti oppia uusista neuvotte-
lutekniikoista, mutta on soveltanut niitä 
omaan käyttöönsä tiimin sisällä ja asia-
kasneuvotteluissa. 

”Valmennus pisti ajattelemaan asioita. 
On paljon sellaista, minkä on periaattees-

sa tiennyt, mutta joka on uinunut. Val-
mennus aktivoi asioita uudelleen ja pisti 
soveltamaan asioita omaan tarpeeseen. 
Lisäksi tulee jotakin täysin uuttakin, ku-
ten tässä minulle työaikalainsäädäntöön 
liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää taus-
taksi.”

Ketonen miettii oppineensa myös sen, 
ettei esimieheksi kannata ryhtyä, ellei vas-
tuuseen liity myös valtaa. 

Työstä harrastus

Työ toi moottoripyörät aikanaan Keto-
sen elämään ja silloin oli myös hankittava 
ajotaidot. Nyt moottoripyöräily on yksi 
harrastus golfin ja ratsastuksen joukossa.

 ”Jos en tekisi tätä työkseni, harrikka pi-
täisi hankkia. Kun ajelee yksin mutkateitä 
katsellen maisemaa ja haistellen tuoksuja 
tai on omissa ajatuksissaan jytinän keskel-
lä porukassa, keskittyy vain siihen. Myös 
hyvä porukkahenki on voimavara. Toisen 
kuskin kanssa voi jutella missä vain kuin 
vanhan tutun kanssa.”

Viimeiset vuodet pyöräkauppa on käy-
nyt ennätyksellisen hyvin. Talouden suh-
danteet mietityttävät tuotepäällikköä.

”Talousuutisointi vaikuttaa ihmisillä 
korvien väliin, vaikkei omassa taloudessa 
olisikaan syytä huoleen. Mietinkin, kuten 
varmasti muutkin myyntitehtävissä, miten 
markkinoida, että hyvä kasvu jatkuisi.” •

Hyvä johtaja -kehittämishanke

HSE Pienyrityskeskuksessa käynnistyi tänä vuonna Hyvä Johtaja -kehittämis-
hanke. Hankkeessa toteutetaan esimiehille suunnattu vuoden kestävä Voima-
varoja esimiestyöhön –kehittämisohjelma sekä Mikkelissä että Savonlinnassa. 
Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa myös yrittäjien esimiestaitoja Yrittäjä, 
kehity esimiehenä –kehittämisohjelman avulla. 

Hankkeessa huomioidaan osallistujien henkilökohtaiset esimiestyön haas-
teet ja tuetaan esimiehiä löytämään uudenlaisia ratkaisuja arjen esimiestyön 
helpottamiseksi. Hanketta osarahoittavat Etelä-Savon TE-keskus ja Euroopan 
sosiaalirahasto. 

  Hanke kestää vuoden 2010 loppuun. 

  Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eila Avelin: 
  puh. 010 2178 604 • eila.avelin@pyk.hkkk.fi
 

Hyvä johtaja -kehittämishanke

.........................................................................................................

KUVA:   HSE PIENYRITYSKESKUS KUVA-ARKISTO.
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Paljon johtajuutta on 

KATEISSA

Esimiesten kannattaa tehdä 
roolityötä, että he uskaltavat, 
haluavat ja kykenevät ottamaan 
paikkansa johtajina, hallin-
totieteiden tohtori Klaus af 
Ursin yllyttää. Viime vuonna 
liikkeenjohdon konsultoinnin 
moraalista, hyveistä ja eettisis-
tä normeista väitellyt af Ursin 
on kokenut kouluttaja. HSE 
Pienyrityskeskuksessa hän on 
valmentanut esimiehiä 
vuodesta 1996. 

Monisuuntaista johtajuutta

Ursinia huolettaa etenkin johtajuuden 
hämärtyminen työelämän rakenteiden 
muuttuessa. 

 ”Enää ihmisellä ei ole aina vain yhtä 
esimiestä, vaan hänellä saattaa olla edes-
sään prosessi, matriisivastuita, projekti ja 
asiakkuuksia. Työelämän hierarkiat me-
nevät nyt monisuuntaisissa verkostoissa, 
joita on vaikea hahmottaa ja priorisoida. 
Johtamisesta on tullut monisuuntaista.”

Tämä saa esimiehet kysymään val-
mennuksissa, miten he voivat vaikuttaa 
sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole heidän 
alaisiaan. Toisaalta askarruttaa, keitä mil-
loinkin pitäisi kuunnella, kun esimies itse 
hahmottaa omaa ja alaistensa tahtotilaa.

 ”Kun ennen esimiehellä oli vaikkapa 
kaksi alaista, nyt hänellä on 10–12 ihmistä, 
joihin pitäisi voida vaikuttaa, vaikka he ovat 
muiden alaisia. Kuinka voi antaa palautetta 

verkostossa? Entä kuinka saisi omaan työ-
hönsä selkeyttä? Ne ovat nykyisiin työelä-
män rakenteisiin liittyviä uusia haasteita 
esimiehille.”

Suoraa viestintää

Tulosten mittaamisen ja arvioinnin 
taso vaihtelee suuresti erilaisissa organi-
saatioissa.  

”Kun tuloksia on vaikea mitata, se vai-
keuttaa esimiehen työtä. Kaaos ja kaoot-
tisuus ovat lisääntyneet. Toki innovatiivi-
suutta myös haetaan kaaoksen kautta”, 
Ursin muistuttaa. 

Isojakin haasteita voi taklata ottamal-
la haltuun uusia työkaluja.  ”Esimerkiksi 
lähivuorovaikutusta voi opiskella. Ollaan-
pa sitten vuorovaikutuksessa alaisten tai 
asiakkaiden kanssa, viestinnän tulee olla 
suoraa ja rehellistä puhetta oikeista asi-
oista”, Ursin toteaa.

Esimiesten tapaamisfoorumit ovat 
kansantaloudellisestikin tärkeitä, sillä 
esimiehet kasvavat kokemuksia vaih-
taessaan, HSE Pienyrityskeskuksessa 
yli vuosikymmenen esimiehiä kou-
luttanut HTT Klaus af Ursin sanoo. 
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Oleellista esimieheksi kehittymisessä 
on oman paikan ottaminen ja siihen liit-
tyvän käyttäytymisen ohjaaminen sekä 
yrityksen tai organisaation että työnteki-
jän kehittymisen kannalta hedelmällisellä 
tavalla.  ”Kyse on esimiehen roolityösken-
telystä. Valmennuksissa voi oppia tietoja, 
taitoja ja asennetta, jolla ottaa haltuun 
esimiehen rooli vastuineen ja velvolli-
suuksineen”.

Kouluttajan näkökulmasta esimiehet 
tarvitsevat myös tilaisuuksia jakaa koke-
muksia. Klaus af Ursin korostaakin, että 
esimiesvalmennuk-
sissa osallistujien 
kokemus karttuu, 
kun haasteista, on-
gelmatilanteista ja 
onnistumisista kes-
kustellaan toisen 
kanssa. Monia käy-
tännön vinkkejäkin 
välittyy opiskelijalta toiselle. 

”Tämä on jopa kansantaloudellisesti-
kin tärkeää, sillä luonnostaan ei ole pal-
joa paikkoja, missä olisi tilaa esimiehenä 
kasvamisen edellyttämään kokemusten 
jakamiseen.”

 ”Tiedetään, että kokemus on esimie-
hen paras valmentaja. Valmennus lisää 
esimiesten kokemusta merkittävällä taval-
la. Tässä voi käyttää vaikkapa sellaista las-
kentakaavaa, että yksi pitempikestoinen 

valmennus kartuttaa esimieskokemusta 
kolmella vuodella.” 

Kaikki johtavat

Klaus af Ursin muistuttaa psykiatri Jou-
ko Lönnqvistin sanonnasta, että työelämä 
ei ole terveydelle vaarallista. Johtamista-
kaan ei ole syytä arvottaa pehmeiden tai 
kovien arvojen mukaan, vaan se on työtä 
yrityksen eteen ja viime kädessä yhteisen 
hyvän eteen. 

”Ammattitaitoinen johtaja saa yrityk-
sen toimimaan kilpailukykyisesti. Tunteet 

eivät ole mu-
kana pehmoi-
lun takia vaan 
siksi, että on 
ammattitaitoa 
tuntea ihmisen 
tunnerekisteri, 
koska sillä on 
suuri merkitys 

hänen toimintaansa.” 
Työntekijöiden olisi hyvä oivaltaa, että 

vaikka johtajalla on enemmän vastuuta, 
jokainen työntekijä johtaa käytännössä 
omaa työtään ja osallistuu tiiminsä johta-
miseen. 

”Tässä mielessä johtamista tekevät 
kaikki. Johtaja-asema tuo tullessaan kui-
tenkin päävastuun siitä, että pyritään koh-
ti tavoitteita.”

Muotitermi alaistaidot ei saa af Ursinia 
innostumaan. Hän muistuttaa, että kyse 
on sata vuotta vanhoista osallistuvan joh-
tamisen teemoista. 

”Johtaminen on kuin hologrammi, 
johon voi löytää erilaisia näkökulmia. 
Mielestäni muoti-ilmiöt ja ismit ovat vain 
yksittäisiä näkökulmia, jotka eivät kerro 
kaikkea. Hyvä johtaja tuntee monia nä-
kökulmia ja osaa lähestyä asioita myös 
numeroin ja kielikuvin”.

”Toisaalta muoti-ilmiöt tulevat tar-
peeseen. Ihmiset voivat kehittyä uusien 
näkökulmien ja prosessiajattelun kautta, 
kun vanhan päälle rakentuu uusia kerros-
tumia.”

Työelämän tulevat trendit tuovat esi-
miehille jälleen uusia haasteita.  

”Olemme eläneet tähän asti mono-
kulttuurissa, joten monikulttuurisuus on 
meille uusi haaste. Viimeiset 15 vuotta 
on myös hajautettu, ulkoistettu, keskitytty 
ydinosaamiseen ja luotu tietotalous. Iso 
haaste on verkostojohtajuus, jonka mallit 
ja kysymykset ovat vielä keskeneräisiä.” 

• 

TEKSTI JA KUVA:             PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

”Valmennuksissa voi oppia 
tietoja, taitoja ja asennetta, 
jolla ottaa haltuun esimie-
hen rooli vastuineen ja vel-

vollisuuksineen”

Yrittäjyys näkyy valtakunnallisena teemana Global Ent-

repreneurship Week -tapahtumassa 17.–23.11.2008.  

Tapahtuma järjestetään myös vuonna 2009.

”GE-viikko järjestetään ensimmäistä kertaa maailman-
laajuisena tapahtumana. Mukana on 72 maata. Suomen 
osuuden koordinoimme me. Viikon jokaisena päivänä on 
yrittäjyystapahtumia eri paikkakunnilla. Oppilaitokset, yrit-
täjyyttä edistävät tahot, yrityshautomot, uusyrityskeskukset, 
voivat ilmoittaa mukaan omiatapahtumiaan Internetsivus-
tolle www.yrittajyysviikko.fi ja saada sitä kautta itselleen 
ja tapahtumalleen näkyvyyttä”, koulutusjohtaja Anne Gus-
tafsson-Pesonen, HSE Pienyrityskeskuksesta kuvaa. 

GE-viikko                               www.yrittajyysviikko.fi

................................................................................................................................................................
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Uuden sukupolven yrittäjyysympäristö 

Start-Up Center 
avattiin syyskuussa Ruoholahdessa

Tapahtumien artikkelit löydät 
kokonaisuudessaan sivulta:
www.hse.fi/pienyrityskeskus

-> ajankohtaista

Start-Up Center tarjoaa uusille inno-
vatiivisille, kasvuun pyrkiville yrityksille 
Aalto-yliopiston kolmen korkeakoulun eli 
Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen 
korkeakoulun sekä Helsingin kauppa-
korkeakoulun osaamisresurssit lisättynä 
Techopolis Oyj:n ja ammattikorkeakoulu-
jen verkostoille. 

”Uudella yrityksellä on yleensä suuri 
kynnys myydä tuotettaan tai palveluaan. 
Me madallamme täällä tuota kynnystä 
mahdollisimman paljon. Neuvontaverkos-
tomme on erittäin laaja ja osaava. Siihen 
kuuluvat valmennetut mentorit sekä koko 

Aalto-yliopiston myynnin ja markkinoin-
nin tiedeyhteisö, kuvaa Start-Up Centerin 
johtaja Marika Paakkala. 

”Start-Up Centerin ympärillä Ruoho-
lahdessa on olemassa yrityskeskittymä, 
mikä tarjoaa alkaville yrityksille merkit-
täviä verkostoitumismahdollisuuksia”, 
korostaa HSE Pienyrityskeskuksen johtaja 
Pentti Mustalampi. •

Lisätietoja Start-Up Centeristä:
www.start-upcenter.fi tai Marika Paakka-
la, marika.paakkala@hse.fi

KUVA VASEMMALLA:    JOHANNA VILJAKAINEN/STT  

  INFO KUVA
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Opetusministeri Sari Sarko-
maa korostaa koko suomalai-
sen yhteiskunnan tarvitsevan 
yrittäjämäistä asennetta, jotta 
hyvinvointiyhteiskunnan rahoi-
tus pysyy kestävällä pohjalla 
tulevaisuudessa. 

 Tutkimusten mukaan suomalaiset suh-
tautuvat yrittäjyyteen koko ajan myöntei-
semmin. Suuri haaste on opetusministerin 
mukaan kuitenkin edelleen riskinottoky-
ky. 

 ”Yrittäjyysmyönteinen asenne kasvaa 
koko yhteiskunnassa. Jatkossakin koulu-
tuksen merkitys on keskeistä. Huomio on 
nyt kohdistettava kasvuyritysituihin. Niis-
sä piilevät mittavat mahdollisuudet”. 

Opetusministeri muistuttaa, että vuon-
na 2010 korkeakoulut linjaavat, mihin ne 
keskittyvät. 

 ”Yrittäjyys näyttää vielä suomalaisis-
sa yliopistoissa marginaaliselta ilmiöltä. 
Ilmapiiri on jo myönteinen, mutta yrittä-
jyyttä ei koeta yliopistojen omimmaksi 
alueeksi. Suomi siirtyy kuitenkin palk-
katyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskun-

naksi. Tämän on näyttävä myös koulu-
tusjärjestelmässä. Kannustankin kaikkia 
korkeakouluja kehittämään toimintatapo-
jaan”. 

 

Opetusministeri Sarkomaa 
Yrittäjyys aallonharjalla -seminaarissa lokakuussa

”Suomalainen yhteiskunta tarvitsee 
yrittäjämäistä asennetta”, toteaa

Sarkomaa. 

Seminaari käynnisti kaksi 
Aalto-yliopiston yhteistä 

yrittäjyyshanketta:
• Entrepreneurial University -hanke  
• EntreDev -hanke

Lue hankkeista lisää 
verkkosivuiltamme.

AUKEAMAN TEKSTIT JA KUVAT:   PÄIVI KAPIAINEN- 

                    HEISKANEN

- Tieteiden välinen keskustelu laajenee 
entisestään, uskoo Paula Kyrö

”Tuskin voi sanoa, että enää on yhtään 
oppilaitosta, jossa ei jotenkin askarreltaisi 
yrittäjyyskasvatuksen kanssa”, yrittäjyys-
kasvatuksen professori Paula Kyrö avasi 
valtakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen 
tutkija- ja toimijatapaamisen Mikkelissä. 

Ajatuksia vaihtamaan oli kokoontunut 
yli sata yrittäjyydentutkijaa, opettajaa ja 
kehittäjää 13 yliopistosta, 14 ammattikor-
keakoulusta sekä seudullisista ja alueelli-
sista kehitysyhtiöistä ja yrityksistä. 

Yrittäjyyskasvatus pyrkii antamaan 
nuorille eväitä yksilölliseen kehittymiseen, 
innovatiivisuuteen, estämään syrjäytymis-

tä, uudistamaan koulutusjärjestelmää ja 
alueita sekä lisäämään yhteiskunnallista 
hyvinvointia. 

”Suomalaiselle yrittäjyyskasvatuksen 
tutkimukselle on tyypillistä, että se kiin-
nittyy laajoihin yhteiskunnallisiin proses-
seihin. Emme jätä yhteiskuntaa rauhaan. 
Eurooppalaisessa keskustelussa vasta 
puhutaan julkisen ja yksityisen rajojen 
ylityksestä, totesi yrittäjyyskasvatuksen 
professori Paula Kyrö, HSE Pienyrityskes-
kuksesta.” •

Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja 
toimija tapaaminen 2.-3.10.2008 Mikkelissää

................................................................................................................................................................
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HSE Pienyrityskeskuksessa tehtiin ke-
väällä 2008 selvitys esimiesvalmennuk-
sien vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa oli 
mukana 7 pitkää koulutusohjelmaa, jotka 
toteutettiin vuosina 2002 – 2008 Mik-
kelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. 
Ohjelmat olivat osa Etelä-Savon TE-kes-
kuksen ja ESR-osarahoittamaa Johtamisen 
taidot –hankketta.

Tutkimukseen vastanneiden esimiesten 
merkittävin motivaatiotekijä koulutukseen 
osallistumiselle oli oman osaamisen päi-
vittäminen ja yleinen oppimisen halu. 

Vahvuudet

Koulutuksen vahvuutena nostettiin 
esille keskustelut, ryhmältä oppiminen 
sekä ryhmien hete-
rogeenisuus. Toisena 
vahvuutena korostui 
koulutuksen teemojen 
käytännönläheisyys. 
Teorian osuus koettiin 
sopivaksi ja opitut asi-
at olivat sovellettavissa työelämään ja sen 
haasteisiin. 

Oppiminen

Eniten kannatusta sai näkemys, että 
koulutus antoi uusia näkökulmia. Opitut 
asiat arvioitiin hyödyllisiksi oman työn 
kannalta ja ne syvensivät esimiestaitoja.  
Koulutus nosti esiin myös henkilökohtai-
sia kehittymistarpeita. Merkittävimmäksi 
opituksi asiaksi nousi oman johtamistyy-

lin tunnistaminen ja vuorovaikutustaidot 
sekä erilaisten ihmisten johtaminen. 

Käyttäytyminen

Selkeistä käyttäytymisen muutoksista 
yleisin oli alaisten parempi huomioon 
ottaminen, kommunikoinnin lisääntymi-
nen, jämäkkyyden lisääntyminen ja työs-
kentelytapojen uudistaminen. Käyttäyty-
misen muuttamisen merkittävin este oli 
kiire. Toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi 
nousi se, että oma esimies ei kannustanut 
riittävästi muutokseen.  

Tulokset

Selkeimmät tulokset on havaittavissa 
yksilötasolla. Oma esimiesrooli ja oma 

työhyvinvointi olivat 
parantuneet huomatta-
vasti tai erittäin paljon. 
Organisaatiotasolle 
siirryttäessä tulokset 
vähenivät, vastaajien 
oli ilmeisesti vaikea 

hahmottaa konkreettisia tuloksia orga-
nisaatiotasolla. Lähes puolet arvioi, että 
koulutus oli parantanut tiedonkulkua joko 
huomattavasti tai erittäin paljon. 

Jatkokoulutuksen tarve

Suosituimmaksi teemaksi nousi muu-
tosjohtaminen ja toiseksi suosituimmaksi 
esimiehen hyvinvointi. Muita esille nous-
seita teemoja olivat henkilöstöhallinto, 
taloushallinto ja viestintä. Esimiesten 

haasteissa nousi esiin jatkuva muutos ja 
tuottavuusvaatimukset. Näihin liittyvät 
oleellisesti sekä oma että alaisten jaksa-
minen. 

Esimieskoulutusten kehittäminen 
jatkossa

Koulutusten kehitystyön kannalta selvi-
tyksessä nousi esille muutama keskeinen 
asia. Esimieskoulutuksessa on otettava 
entistä paremmin huomioon osallistujien 
ja heidän yrityksensä yksilölliset tarpeet 
ja parannettava koulutuksen vaikuttavuut-
ta koko yrityksen tasolla mm. esimiehen 
oman esimiehen mukaan ottaminen ke-
hitysprosessiin jollain tavalla. Esimiesten 
oman työhyvinvoinnin edistäminen kou-
lutuksen avulla on tärkeää. •

Esimiesvalmennusten vahvuutena 
käytännönläheisyys

”Koulutus 
antoi uusia 

näkökulmia”

Tutkimus on julkaistu HSE 
Pienyrityskeskuksen julkaisu-
sarjassa N-80. 

Lisätietoja antaa Johtamisen taidot 
–hankkeen projektipäällikkö 
Eila Avelin: puh. 010 2178 604
eila.avelin@pyk.hkkk.fi

TEKSTI:   EILA AVELIN

KUVA:   HSE PIENYRITYSKESKUS KUVA-ARKISTO.
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Loppuraportti on käytännönläheinen 
kuvaus ja analyysi ajalla 2005-2008 to-
teutetusta naisten johtamisuraa edistä-
västä hankkeesta. Hankkeessa kehitettiin 
koulutusohjelma, jonka avulla haluttiin 
edistää naisten johtamisuran alkua ja si-
ten myöhempää urakehitystä. Hankkees-
ta tehtiin myös vaikuttavuustutkimus. 
Molempiin raportteihin pääset hankkeen 
omien www-sivujen kautta www.hse.fi/
pienyrityskeskus/delfoiakatemia ks. rapor-
tit. Tutustu sivustolla myös valokuviin, 
jotka kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. 
Asia on edelleen ajankohtainen ja etsim-
me jatkorahoitusta naisten johtamisuraa 
edistävälle hankkeelle, sillä mukaan on 
ilmoittautunut jo lukuisia kiinnostuneita.  

Uutta naisjohtajuutta
Delfoi Akatemia -hank-
keen analyyttinen lop-
puraportti on julkaistu 
Sosiaali- ja terveysminis-
teriön selvityksiä -sar-
jassa http://www.stm.fi/
Resource.phx/julkt/Jul-
kaisu-200806.htx.

Yhteiskunnan tukema hanke oli ja on jat-
kossakin tarkoitettu johtamisurasta kiin-
nostuneille naisille, jotka eivät vielä toimi 
esimiestehtävissä.

Esimiestehtävissä jo toimiville naisille tar-
joamme mahdollisuuden kehittää johta-
jaidentiteettiään ja rakentaa verkostojaan 
kannustavassa naisryhmässä uudessa ke-
väällä 2009 alkavassa johtamisvalmen-
nuksessa. •

Lisätietoja: 
Armiliisa Pakarinen
puh. 010 217 8635
armiliisa.pakarinen@hse.fi

UUTTA

Nainen johtamisurasi alussa, haluatko kehittää johtajaidentiteet-
tiäsi ja rakentaa verkostojasi kannustavassa naisryhmässä? 
Uusi valmennuksemme tarjoaa Sinulle tämän mahdollisuuden.

Johtamisvalmennus naisille alkaa helmikuussa 2009

Kysy lisätietoja: 

Armiliisa Pakarinen
puh. 010 217 8635
armiliisa.pakarinen@hse.fi

Esimiesvalmennus nuorille naisille
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START-UP CENTER
Hiilikatu 3
00180 Helsinki

www.start-upcenter.fi

PIENYRITYSKESKUS 
Puh. 010 217 8600

PIENYRITYSKESKUS, MIKKELI 
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

PIENYRITYSKESKUS, HELSINKI 
Porkkalankatu 20 A, 
00180 Helsinki

PIENYRITYSKESKUS, PIETARI 
Itä-Suomen business-edustusto 
V.O. Srednij Prospekt 48, 
199178 Pietari

PIENYRITYSKESKUS, TALLINNA 
Mäealuse 4 B, 12618 Tallinna

www.hse.fi/pienyrityskeskus

Kehitä liiketoimintaasi - kehity johtajana
PK-Joko on pienten ja keskisuurten yritysten ylimmälle johdolle, avainhenkilöille ja yrittäjille suunnattu 
valmennus, joka syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamista.

Seuraava HSE Pienyrityskeskuksen järjestämä PK-Joko alkaa Helsingissä 10.2.2009.
Kysy lisää: Heli Aaltonen, puh. 010 217 8605, heli.aaltonen@pyk.hkkk.fi




