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”TALENTTIAALLOLLA” JA LÖYDETTÄVÄ 
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”Muutos on ainoa 
pysyvä asia työssä 

tänä päivänä.”
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Ei siksi, että harmaana lokakuun päivänä sanaa kuulemaan 

tullut seurakunta olisi eri mieltä muistakaan Clutterbuckin ydin-

teeseistä. Jokainen fiksu organisaatio tekee hartiavoimin töi-

tä löytääkseen parhaan mahdollisen talentin – ja sitten yrittää 

kynsin hampain pitää siitä kiinni. Erityisen tärkeä prioriteet-

ti on uuden johtajasukupolven kasvattaminen yrityksiin. Mis-

tä narusta kannattaisi vetää, jotta johtoryhmän korianterikol-

mioleipiä syömään saataisiin pätevää väkeä? Varman audito-

rio on pullollaan ihmisiä, joka on kiinnostunut kuulemaan vas-

tauksen. 

Clutterbuck tunnistaa haasteen: yleensä aina, kun lähde-

tään määrittelemään johtajille tyypillisiä ominaisuuksia, ja sit-

ten etsimään nämä ominaisuudet omaavia ihmisiä yrityksen ri-

veistä, ollaan hakoteillä. 

”Saman tai paremman tuloksen itse asiassa saisi, jos vali-

koisi johtajaputkeen ihmisiä, joilla on iso nenä”, Clutterbuck 

heittää. Tämän vuoksi HR:n kirjainpari voisi itse asiassa tar-

koittaa ”Hire’n’Run”, koska mikään ei ole varmaa silloin, kun 

ihmisiä rekrytoidaan taloon suurin odotuksin. 

Minimoi riskit, suojaa selusta
Miksi niitä hyviä johtajia sitten on niin vaikea löytää? No, 

Clutterbuckin mukaan organisaatioihin luotu johtajuusliukuhih-

na arvostaa yli kaiken tasaisuutta ja ennustettavuutta – ja kar-

”Kuinka moni tekee töissä nyt samoja juttuja kuin kuusi 

kuukautta sitten?” kysyy HR-guru David Clutterbuck 

auditoriontäydeltä suomalaista henkilöstöväkeä. 

Yksikään käsi ei nouse ja maestro näyttää 

tyytyväiseltä: pointti on ilmeisen hyvin todistettu. 

Muutos on ainoa pysyvä asia työssä tänä päivänä.  

sii matkan varrella sellaiset epäilyttävät jokerikortit kuin luo-

vuus tai riskinottokyky.

”Usein pikkupomolla on parhaat mahdollisuudet ylene-

miseen, kun hän ei tee virheitä. Ja virheitähän ei synny, kun 

mitään riskejä ei oteta”, Clutterbuck summaa tasapäistä-

vän ja haalean johtajuusreseptin. Onkin vaikea uskoa, että 

 stevejobseja tai richardbransoneja pääsee nousemaan huipul-

le missään firmassa, jota he eivät ole itse perustaneet. 

Clutterbuck muistuttaa, että emme koskaan pääse johtajuu-

den ytimeen, koska kyseessä on liikkuva maalitaulu. Mones-

sa talossa onnistutaan toisintamaan se, miltä johtajat näytti-

vät 20 vuotta sitten – tai 50 vuotta sitten – ja niinpä pomopor-

ras koostuu keski-ikäisistä, keskilihavista, keskiluokkaisista val-

koisista miehistä, joilla on tutkinto tekniseltä alalta, pälvikalju 

ja kravatti.

”Diversiteettiohjelmia on ollut olemassa jo pitkän aikaa, 

mutta kun katsoo yritysten johtajia, ei voi sanoa, että niillä oli-

si ollut sanottavan paljon vaikutusta”, Clutterbuck toteaa. Täs-

tä huolimatta professori ei mitenkään usko, että sama vanha 

meno voi jatkua pitkään. Huomispäivän johtajuusslogan ei voi 

olla ”command & control” vaan ”influence”. 

”Tulevaisuuden johtajat ovat verkostuneita johtajia, jot-

ka hakevat kontaktia ympäristöönsä ja rohkaisevat kriittisiäkin 

ääniä”, Clutterbuck uskoo. 
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Ihmisten erilaisuutta on perinteisesti pidetty työyhteisön kitkatekijänä.

Erilaisuus voi kuitenkin olla organisaatioiden erinomainen voimavara.

Sen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen on kehitetty MBTI-logiikkaan

pohjautuva työkalu, Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA).

Sitä käytetään mm. johtamisen, tiimien ja työssä jaksamisen kehittämiseen. 

Organisaatiolta saatava palaute kertoo paljon 
Työyhteisöjen arviointiin ja palautteen antamiseen on lukuisa määrä erilaisia
mittareita. Näkökulmiksi on hyvä ottaa esim. jaksaminen, yhteistyö, johtaminneenn 
ja henkilökohtainen kehittyminen. Sopivia mittarityökaluja voivat olla mm.:

Tutustu innovatiivisiin henkilöstön kehittämisen työkaluihin osoitteessa 
www.feelback.com

Erilaisuuden tunnistamisesta 
työyhteisön lisäresurssi

Haluatko tietää 

luontaiset taipumuksesi?

www.feelback.com/lta

www.feelback.com

Keskinäisen kehun kerhossa
Clutterbuck kaipaa johtajia, jotka uskaltavat tulla haastetuik-

si – johtajia, jotka näkevät omat sokeat pisteensä ja ympäröi-

vät itsensä osaavalla lähipiirillä. Guru puhuu johtajista rooli-

malleina, jotka ilmentävät niin yrityksen arvoja kuin sitoutumis-

ta oppimiseenkin. Nöyryyttä kaivataan sanojen lisäksi myös 

tekoihin. 

”Mistä narusta kannattaisi 
vetää, jotta johtoryhmän 

korianterikolmioleipiä syömään 
saataisiin pätevää väkeä?”

Usein ongelmaksi muodostuu, että johtaja viihtyy saman-

mielisten joukossa, eikä yes-miesten kuorosta löydy aitoa spar-

raajaa. Tämän vuoksi johtajan verkostojen on ulotuttava oman 

organisaation ulkopuolelle:

”Ulkopuoliset verkostot ehkäisevät ryhmämentaliteetin vai-

kutusta ja auttavat näkemään paremmin.”

Clutterbuckin toivemaailmassa johtaja ei sanele mitä teh-

dään ja mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan keskittyy kysymään 

oikeita kysymyksiä ja auttamaan alaisiaan löytämään oikeat 

vastaukset yrityksen menestyksen kannalta. 
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Tittelit pois!
Mutta miksi Clutterbuck sitten uskoo, että kulmahuoneen mul-

listus on väistämätön? Eikö kukin ole-

massa oleva johtajapolvi tavallaan 

varmista, että seuraajakin on samas-

ta puusta veistetty? Clutterbuck myön-

tää, että näin on ollut vuosikymme-

nien ajan, mutta nyt demografia 

haastaa status quon:  Y-sukupolven 

mukaantulo työmarkkinoille laittaa 

pakkaa uusiksi  monin tavoin. Guru-

kollega Gary Hamel puhuu itse  asiassa jo  ”F-sukupolvesta”, 

joka on nimetty – joko arvasit? –  Facebookin mukaan. Käyte-

tystä konsonantista riippumatta yhteistä näille parikymppisille 

diginatiiveille on, että he arvostavat 

taitoja ja tekemistä, eivät niinkään tit-

teleitä. 

”Kuvaan kuuluu, että hierarkiat  

ovat mahdollisimman dynaamisia ja 

tehtäviä ei määrätä, vaan ne vali-

taan”,  Clutterbuck kuvailee.

Tällaisia parikymppisiä harry-

pottereita ei johdeta käskyttämällä, 

vaan keskustelemalla. Sankarijohtajan tilalle on tulossa johta-

”Tulevaisuuden johtajat 
ovat verkostuneita johtajia, 

jotka hakevat kontaktia 
ympäristöönsä ja rohkaisevat 

kriittisiäkin ääniä.”
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ja, joka jakaa kaiken: tietonsa, taitonsa, tunteensa organisaa-

tion, alaistensa, käyttöön. Ei kukaan – ei edes toimitusjohtaja 

itse – omista työtään, vaikka se aika olennaisessa roolissa ta-

paa ihmisen elämässä ollakin. Clutterbuckin mukaan jalkautu-

va johtajuus ei edes asu yksilöissä, vaan alati muuttuvissa vah-

vuusklustereissa, jotka puskevat yritystä eteenpäin. 

”Työn roolia muuttamalla on mahdollista ruokkia menes-

tystä parhaalla tavalla”, Clutterbuck summaa. Hän näkee joh-

tajan eräänlaisena matchmakerinä, joka linkittää ihmisiä ja 

kompetensseja ja saa joukkueen pelin svengaamaan. 

”Meidän täytyy löytää se vuoropuhelu, jolla on voima siir-

tää vuoria.”
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Coaching kolahtaa
Clutterbuckin seminaariluennossa on villoja moneen.  HENRY 

ry:n, BoMentis Oy:n ja Coaching House Oy:n järjestämän 

HR-päivän tähtivieras osaa ottaa ren-

non, mutta samalla syvään leikkaavan 

 coaching-asenteen isojen kysymysten 

edessä. Kuulijoilleen hän suosittelee sa-

man coaching-metodin käyttöä dialogin 

lisäämiseksi. 

Arvostettu brittiprofessori on Suo-

messa ties kuinka monennen kerran – 

Clutterbuckilla on itse asiassa sukulaisia maassa ja sen takia 

hän on käynyt täällä toistuvasti. Suomen  HR-skenen hän on 

valmis asettamaan kansainvälisessä vertailussa eturiviin: täällä 

HR:n merkitys tunnustetaan ja siihen panostetaan. 

Tästä huolimatta tekemistä vielä riittää monella rintamalla. 

Mutta myös mahdollisuuksia piisaa:

”Minä uskon, että me elämme nyt kaikkein jännittävin-

tä ajanjaksoa HR:n historiassa”, 

 Clutterbuck toteaa ja lisää, että juuri 

nyt HR voi osoittaa todellista johtajuutta 

luotsaamalla organisaatioita uuteen ul-

jaaseen huomiseen. 

Moniosaaja yllättävässä 
paikassa?

Samaan hengenvetoon Clutterbuck myöntää, että hän jakaa 

HR-väen turhaantumisen talentin metsästyksen suhteen: kuka 

on erityisen lahjakas ja kyvykäs – ja juuri etsimämme henki-

lö noin muutenkin – sitä ei ole lainkaan helppo sanoa. Lukui-

”Tulevaisuuden johtajat 
ovat verkostuneita johtajia, 

jotka hakevat kontaktia 
ympäristöönsä ja rohkaisevat 

kriittisiäkin ääniä.”

Kuvassa BoMentiksen coachit eli onnistumisten rakentajat: 

Hedy Kapri, Jukka Sundberg ja Vesa Ristikangas.
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POIMINTOJA 
TYÖTERVEYSLAITOKSEN 
KOULUTUSTARJONNASTA

11.-12.11.2013 Helsinki

29. - 30.1.2014 Oulu ja 15.-16.10.2014 Helsinki

11. – 12.2.2014 Helsinki

12.3.2014 Helsinki

17.3.2014 Helsinki

 

jatkuva haku

Kysy myös tilauskoulutuksia!

Clutterbuck kouluttamassa BoMentiksen juokkuetta. ”Iloinen ja hyväntuulinen 

ihminen myös oivaltaa paremmin”, toteaa tilaisuuden toinen isäntä, senior 

coach Tapani Rinne (Clutterbuckin oikealla puolella).
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TALENTTI & TIILISEINÄ

Neljä sitkeää myyttiä, jotka sotkevat 

HR-kuvioita työpaikoilla 

1. Osastopäälliköillä on hyvä näppituntuma 

erilaiseen talenttiin

2. Rekrytoinnissa tulee painottaa selkeitä 

työnkuvauksia

3. Hyvät näytöt yhdeltä osa-alueelta viittaavat 

vahvaan potentiaaliin toisella alueella 

4. Organisaatiossa tulee olla hyvissä ajoin 

päätetty, kuka täyttää vapautuvan avainroolin

Lähde: David Clutterbuck

”Juuri nyt HR voi 
osoittaa todellista 

johtajuutta luotsaamalla 
organisaatioita uuteen 
uljaaseen huomiseen.”

sat eri  tutkimukset ovat tuoneet vain vähän lisävalaistusta tä-

hän asiaan.

Clutterbuck kuitenkin mainitsee yhden mielenkiintoisen piir-

teen, joka on johtajuustutkimuksissa havaittu. Kovaa johtamis-

potentiaalia omaava henkilö ei välttämättä erotu edukseen 

oman varsinaisen työtehtävänsä kautta, vaan sen kautta, että 

tällainen henkilö vetää menestyksellisesti erilaisia sivuprojekte-

ja perusduunin lisäksi. 

Ehkä tämä valmius kielii moniajokyvys-

tä, eli siitä että palloja voisi olla ilmassa 

enemmänkin kuin oma työnkuvaus antaa 

myöten. Mutta noin pitemmän päälle ajatel-

len johtajia on voitava löytää muillakin kei-

noilla kuin vain selvittämällä kuka on ollut 

järjestämässä firman syysretkeä ja liikunta-

tempausta.

”Talentin määrittely on mahdotonta ja etenkin ainutlaatui-

nen talentti karttaa kaikkea luokittelua”, Clutterbuck toteaa. Ja 

sitten on vielä sellainenkin seikka, että yhden talon ”tähtitalent-

ti” ei läheskään aina saa taikapölyä mukaansa vaihtaessaan 

firmaa. Usein kestää viisikin vuotta, ennen kuin huippuosaaja 

saa moottorinsa kunnolla käyntiin uudessa paikassa – ja jos-

kus turbiinit eivät koskaan enää jyrähdä entiseen malliin. 

”Tästä huomataan, että huipputekijänkin menestys pohjaa 

siihen, että takana on hyvä tiimi ja osaava organisaatio.” Sa-

masta syystä Clutterbuck ei innostu yksilöllisen suorituksen mit-

tareista, koska on mahdoton sanoa, mikä osa menestyksestä 

on yksilön ansiota ja mikä ei. 

Sampo loi sankaripomon
Professori huvittaa kuulijoitaan ajatusleikillä johtajamasiinas-

ta, johon laitetaan kolikko ja sitten kone hyrisee ja ryskää ai-

kansa ja sylkäisee lopulta sisuksistaan ulos valmiin johtajan. 

 Clutterbuckin mukaan tämä kone on käytännössä täyttä totta 

vielä monissa paikoissa (no, ehkä kolikkoa ei tarvita). Aikojen 

muuttuminen on tosiasia, mutta esimerkiksi käyttämämme dy-

naamiseksi luulemamme bisneskieli vielä tarraa kaksin käsin 

kiinni menneisyyteen. 

Clutterbuckin mieliesimerkki on ”talent pool”, joka jokai-

sella HR-älyä omaavalla talolla tietysti on. Professori huomaut-

taa, että altaassa vesi on seisovaa ja staattista; oikeastaan 

kaikin tavoin luovan ja aikaansaavan vastakohta. Hän näkisi 

mokoman termin jo mieluusti roskakorissa. 

Tilalle sopisi vaikkapa ”talent wave” – sil-

lä eihän se vesi ole se juttu, vaan se ener-

gia,  toteaa  Clutterbuck ja onnistuu kuulos-

tamaan  Yodalta pienen hetken ajan.

HR:n tehtävä on kasvattaa näistä aal-

loista todellisia hyökyaaltoja, ja sitten val-

jastaa niiden sisältämä energia organi-

saation hyödyksi. Johtaja voi käyttää tätä 

energiaa isojenkin muutosten toteuttamiseen, kunhan vain var-

mistuu siitä, että kaikilla on yhteinen suunta ja tahto.

HR ammattilaiset tarvitsevat kysymisen taitoa ja roh keutta 

haastaa toisia ajattelemaan eli ammattimaista coach-osaamis-

ta. ”Jos työntekijät voivat itse osallistua tavoitteiden määritte-

lyyn, asiat sujuvat paremmin.”

Parasta ennen 
Mutta mitä tehdä, jos kulmahuoneessa asuu se kaikkein muu-

tosvastarintaisin peikko? Clutterbuckilla on viesti toimaril-

le, joka toteaa olevansa liian vanha muutokseen: ”Sitten olet 

myös liian vanha toimitusjohtajaksi.”

Käsittämättömän tuottelias Clutterbuck on kirjoittanut 55 

kirjaa. Hiukan yllättäen professori kertoo tuoreesta lastenkir-

jastaan ja naurattaa väkeä sen sattumuksilla. Tämäkin sivupol-

ku tarjoaa tietysti oman opetuksensa:

”Työpaikoille tarvitaan lisää naurua ja kaikkein tärkein-

tä olisi, että pomokin oppisi nauramaan itselleen ainakin jos-

kus”, hän evästää. 


