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Kirjoittajan mottona toimii: 

”Otsikot elämään – tarinat esiin!”

”Me eletään tällaista otsikkoelämää”, Fazerin henkilöstön ke-

hityspäällikkö Ritva Sormunen tokaisi kesken yhteisen pohdin-

nan. Se pysäytti.

Arki on usein ryntäilyä asiasta ja tilanteesta toiseen. Asiat, 

tehtävät ja vastuut vyöryvät päälle, meileistä silmäillään otsi-

kot ja ajattelu ulottuu pisimmillään viikon loppuun. Keskustelut 

ovat varastettuja hetkiä, joissa päällimmäiset kysymykset käsi-

tellään häthätää ja todetaan lopuksi, että tähän täytyy palata. 

Ihmiset kaventuvat pahimmillaan välineiksi, joita tarvitaan 

tavoitteiden saavuttamiseen ja tuloksen tekoon.

Jos ympäröivä systeemi ruokkii tällaista mekaanista suo-

rittamista, totumme siihen nopeasti ja ryhdymme osaltamme 

toteuttamaan sitä. Ja kääntäen: jos organisaatiokulttuuriin 

on rakentunut kohtaamisen ja inhimillisyyden sävyjä, otsik-

koelämä ei saa valtaa.

Johtamiselle otsikkoelämä tekee hallaa. Kun esimies ei 

pysähdy kohtaamaan johdettaviaan, vuorovaikutuskanavat 

typistyvät, viestintä kuihtuu raportoinniksi ja työnteko yksilöi-

den puurtamiseksi. Siinä ei ole sijaa innostukselle, merkityk-

sellisyyden kokemukselle eikä yhteiselle yrittämiselle, erehtymi-

selle ja onnistumiselle. 

Onnistumiset syntyvät suhteissa
Muutos tapahtuu, kun esimies päättää kiinnostua johdettavis-

taan. Sen myötä otsikon takaa paljastuu jännittävä ingressi, 

leipätekstikin: tavallinen ihminen, jolla on oma tarinansa, vah-

vuutensa ja heikkoutensa. Ihminen, jolla on toiveita, ideoita, 

ratkaisuja sekä halua ja osaamista kehittää omaa työtään, ot-

taa vastuuta ja kantaa kortensa yhteiseen kekoon. 

 Jotta hän voisi ottaa vahvuutensa ja potentiaalinsa käyt-

töön, esimiehen on alettava tietoisesti valmentaa eli rakentaa 

vuorovaikutusosaamistaan: opeteltava kuuntelemaan ja kysy-

mään, näkemään toisen vahvuuksia, haastamaan ja innosta-

maan. Kun huomio on suhteessa, myös arki muuttuu. Keskinäi-

nen luottamus ja arvostus kasvavat ja tavoitteita kohti voidaan 

mennä aidosti yhdessä kehittyen. 

Tarinoita tiimin valmentamiseen
Valmentaminen ei ole kuitenkaan pelkkää hyvän fiiliksen ra-

kentamista, kärsivällistä kuuntelua tai osuvien kysymysten te-

koa. Muutos- ja onnistumistarinoihin tarvitaan haastamista, jos-

sa esimies ohjaa toista epämukavuusalueelle ja puuttuu epä-

kohtiin. Esimieheltä se vaatii oman tavallisuuden tunnustamista, 

valmiutta asettaa itsensä alttiiksi ja halua kehittyä. Silloin suh-

teissa oleva energia pääsee liikkeelle ja voi synnyttää uutta. 

Kun yksilöiden vahvuudet tunnistetaan ja otetaan aktiivi-

sesti käyttöön tiimissä, syntyy energiaa sekä tavoitteellista ja 

innostavaa yhteistyötä. Keskeistä on oppiminen ja kehittymi-

nen, ja matkalle mahtuu erehdyksiä, korjausliikkeitä ja onnistu-

misia. Parhaimmillaan jokainen tiimiläinen johtaakin itseään ja 

muita. Silloin otsikkoelämästä syntyy yhteistä tarinaa, jota on 

ilo elää todeksi – valmentavalla otteella arvostavasti, osallista-

vasti ja tavoitteellisesti. 

Minkälaista tarinaa sinä haluat kirjoittaa tiimiläistesi 

kanssa? 

Leni Grünbaumin ja Marjo-Riitta Ristikankaan kirja 

”Valmentava esimies” ilmestyy kesäkuussa (Talentum).
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