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Opinnäytetyössäni kehitin yritykseemme sopivan ja toimivan johtamisjärjestelmän. Yri-

tys on aloittanut toimintansa vuonna 1982 ja kasvanut vuosien saatossa. Organisaation 

johtaminen ja johtamiskulttuuri olivat jääneet vähemmälle huomiolle kun kaikki aika ja 

näkemys on panostettu yrityksen kasvuun. Nyt oli otollinen aika panostaa johtamisen 

kehittämiseen yrityksessä ja johtamiskulttuurin luomiseen. 

 

Tärkeimmät kehittämisen tavoitteet olivat saada työn johtaminen ja organisointi suju-

maan arjessa sekä yrityksen johtoryhmä tekemään saumatonta yhteistyötä. Erittäin tär-

keää oli myös, että jokaisen johtoryhmän jäsenen toimenkuva kirkastuisi hänelle itsel-

leen ja hän saisi arkeen vietäviä konkreettisia toimintamalleja sekä saisimme alkaa luo-

maan yrityksellemme ensimmäistä strategiaa sen koko elinkaaren aikana. 

 

Lukemani teorian perusteella ja tekemistäni haastatteluista saamieni näkemysten pohjal-

ta, kehitin yritykseemme johtamisjärjestelmän, jossa toimitusjohtaja vastaa liiketoimin-

nan kokonaisuuden johtamisesta ja työjohdot yrityksen palvelukokonaisuuksista: kiin-

teistöhuoltopuolesta ja siivouspuolesta. Me kolme osakasta muodostamme nämä johta-

misentahot ja yrityksemme johtoryhmän. 

 

Suurin opinnäytetyöstäni saama oppi on johtamisen jämäkkyys, suunnitelmallisuus ja 

selkeät linjavedot. Jokaisen johtoryhmän jäsenen on hoidettava oma vastuualueensa 

säntillisesti ja noudatettava työssään yritykseemme laadittua liiketoiminnan strategiaa. 

Asiasanat: johtamisjärjestelmä, johtoryhmä, toimitusjohtaja, strategia, systemaattinen 

johtaminen. 
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ABSTRACT 
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Developing the Management System in Small and Medium-sized Property Maintenance 

Company 

 

Bachelor's thesis 90 pages, appendices 1 page 

November  2013 

In my Master’s thesis, I developed an appropriate operational management system for 

our company. The company was started in 1982 and grew over the years. The organiza-

tion's leadership and management culture were paid less attention to when all the time 

and attention were invested in the company's growth. Now it was an opportune time to 

invest in developing leadership and creating the company's management culture. 

The main development objectives were to get the management and organization work 

fluently in everyday life, as well as the company's management team to fully co-operate. 

It was very important that each member of the management team got clear understand-

ing of what his or her job description includes and how to lead his or her team forward 

in everyday practices. One goal was also to find the tools for creating our business strat-

egy for the first time. 

According to the theoretical background I read and to the views I got from the inter-

views I conducted , I developed a management system for our company, where the CEO 

is responsible for overall management of the whole business and the so called supervi-

sors take care of our service sectors: property maintenance and cleaning services. We 

three shareholders are our management team and take care of the leadership in the com-

pany. 

The most important point I learned from this Master’s thesis process was the need of 

strong and clear leadership in our company. Each member of the management team has 

to know what his or her job description really includes and take the strategy of the com-

pany as part of their everyday work. 

 

 

 

Key words: management system, management team, management group, ceo, leader-

ship, strategy. 
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1 JOHDANTO 

 

Olen syntymästäni asti kasvanut yrittämisen ympäristössä. Olen kai aina alitajunnassani 

tiennyt, että minusta tulee yrittäjä. Yrittäminen on osa minuuttani. Olen kasvanut tämän 

kiinteistöhuoltoalan yrityksen mukana kirjaimellisesti. Vuonna 2005 isäni poismenon 

vuoksi, minun oli päätettävä jatkanko tätä yritystä vai myynkö sen. Päätin jatkaa, aina-

kin yrittää, koska muu olisi tuntunut luovuttamiselta ja isäni perinnön aliarvioimiselta. 

 

Johtaminen on aiheena kiinnostanut minua aina, varsinkin johtamisen psykologia, miten 

vaikuttaa ihmisiin, miten saada työyhteisö ja yritys toimimaan. Minulta meni muutama 

vuosi ennen kuin pääsin todella sisään tähän yritykseen, vaikka olin siinä koko ikäni 

elänyt.  

 

Tarkkailtuani muutaman vuoden, miten tämä yritys toimii, miten täällä asiat hoidetaan 

niin arkipäivän tasolla kuin suunnittelun ja ennakoinninkin puolesta, ymmärsin että lii-

ketoimintaamme on kehitettävä. Meidän on luotava itsellemme toimintamalleja ja käy-

täntöjä, joiden mukaan toimia, luotava siis tämän organisaation pelisäännöt.  

 

Yritys on saatava toimimaan nykyaikaisemmalla tasolla. Sitä on alettava johtaa suunni-

telmallisemmin ja enemmän. Tämä on liiketoimintaa ja se onkin kasvanut jo niin isoksi, 

että yritystoiminnan johtamisessa on tapahduttava kehitystä - niin arjen kuin yleisen 

liiketoiminnan suunnittelemisen tasolla.  Emme olekaan enää se pienehkö perheyritys, 

vaan olemme erittäin varteenotettava kilpailija, joka on vakiinnuttanut asemansa paikal-

lisilla kiinteistöhuoltoalan markkinoilla. Nykyajan yrittäminen on liiketoiminnan teke-

mistä, ei vain itsensä elättämistä kuten joskus yrityksen perustamisen aikoina asiat ovat 

olleet. 

 

Päivittäin kohtaan työssäni haasteita ja kysymyksiä itselleni liittyen siihen, että olenko 

yrittäjä vai toimitusjohtaja, vai molempia ja miten nuo tehtävät eroavat toisistaan. Voiko 

kyseisiä tehtäviä yhdistää ja voiko niitä tehtäviä erikseen valita tai tulla niihin valituksi? 

Miksi osakkeenomistajien on oltava johtajia? Onko heissä aina johtaja-ainesta vai voi-

vatko he siihen kehittyä tai voivatko he antaa ne tehtävät sellaisille henkilöille, joilla 

niistä on kokemusta? Uskon, että on erilaista johtaa ja toimia isossa yrityksessä kuin 

esimerkiksi perheyrityksessä. Tämän opinnäytteen avulla pyrin selvittämään yrityksel-

lemme ja varsinkin itselleni, miten tätä yritystä tulisi johtaa ja miten johtoryhmän pitäisi 



7 

 

toimia, vai onko niin ettei johtoryhmää pidäkään olla, vaan toimitusjohtajana hoidan ja 

vastaan ainoana yrityksen johtamisesta. Tämän opinnäytetyön lopputulos on kehittää 

yritykseemme johtamisen kehys. Siitä selviää miten asiat meidän yrityksessä tehdään ja 

miten yritystä sekä sen henkilöstöä johdetaan. 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Yrityksen tämän hetkisenä omistajana, olen jo muutaman vuoden suunnitellut kehittä-

mishankkeen aloittamista yrityksessä. Havainnot johtamisen ja organisoinnin kehittämi-

sen tarpeesta ovat vain vahvistuneet aihetta pohdittuani ja ulkopuolisten tahojen kanssa 

käydyt keskustelut ovat tuoneet lisää varmistusta omalle tulkinnalleni tilanteesta, että on 

kehityttävä. 

 

Lähdin viemään asiaa eteenpäin keväällä 2012. Tein suunnitelman yrityksemme kehit-

tämishankkeesta Ely-keskukselle ja he myönsivät yrityksellemme tuen, joka kattaisi 50 

prosenttia kaikista kehittämishankkeessa muodostuvista kuluista. Valitettavasti nuo ke-

hittämishankkeen kustannukset osoittautuivat liian suuriksi Ely-keskuksen myöntämästä 

tuesta huolimatta ja minun oli syyskuussa 2013 tehtävä vaikea päätös lopettaa tuo kehit-

tämishanke. Tiedän, että yrityksemme tarvitsee näiden kehittämistoimenpiteiden toteut-

tamista, joita oli tarkoitus kehittämishankkeessa luoda. Olen päättänyt ne itse toteuttaa, 

vaikkakin hanke tulee etenemään hitaammin, sillä siinä ei ole ulkopuolisia asiantuntijoi-

ta ja valmentajia herättelemässä ja auttamassa kehittämisessä. 

 

Kehittämishankkeen tavoite on luoda yritykseemme johtamisjärjestelmä, laadunvalvon-

taprosessi, asiakkuuksien hallinta- ja hoitomalli sekä palvelukäsikirja ohjeeksi henkilös-

töllemme, joka määrittää miten meidän yrityksessämme toimitaan. Johtamisjärjestelmän 

tärkein asia on saada aikaan toimiva johto ja johtoryhmä. Tästä ajatuksesta lähti opin-

näytteeni aiheen idea: kartoittaa, millainen olisi toimiva johtamisjärjestelmä meidän 

yrittäjäomisteisessa pk-yrityksessä. 
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YRITYKSEN KEHITTÄMISHANKE  
 

Johtamisjärjestelmä       Laadunvalvonta 

 

Asiakkuuksien        Palvelukäsikirja 

 hallinta ja hoito        henkilöstölle 
 

Kuvio 1 Yrityksen kehittämishankkeen neljä osa-aluetta 

 

Yrityksen kehittämishanke koostuu neljästä osa-alueesta: 1.yrityksen johtamisjärjestel-

män kehittäminen, 2. työjäljen laadunvalvontaprosessin luonti: käyttöönotto ja seuranta, 

3. asiakkuuksienhallintakäytäntö yrityksessä sekä 4. yrityksen sisäisen palvelukäsikirjan 

luonti, jossa kerrotaan miten meidän yrityksessämme asiat tehdään käytännössä, mikä 

on meidän yrityksemme vahvuus, mihin panostamme ja mikä on kilpailuvalttimme, 

sekä kuka vastaa yrityksessämme mistäkin osa-alueesta. 

 

Yritys on kasvanut vuosien saatossa. Taloyhtiö – ja kiinteistökohteita on tullut lisää ja 

myös alamme on kehittynyt teknistyen sekä laatuvaatimuksien kasvaessa. Asiakkaam-

me haluavat enemmän, parempaa ja nopeammin, sekä he ovat paljon laatutietoisempia 

kuin ennen. Ympärillämme olevat kilpailijat kehittyvät yhtenään. Kyse on siitä kuka on 

milloinkin askeleen edellä toista. 

 

Keskustelin yritysvalmentaja Anneli Vaition kanssa yrityksemme tilanteesta keväällä 

2012. Analysoimme tilannetta; mitä pitäisi tehdä ja miten kaikesta yrityksessä olevasta 

saisi parempaa otetta. Tuolloin kaikki tuntui kaaokselta ilman mitään päämäärää.  Kun 

tuosta tapaamisesta lähdin Helsingistä ajamaan takaisin Poriin, minulla ajatus kirkastui; 

on aika kehittää. Loimme yhdessä Anneli Vaition kanssa kehittämishankkeen suunni-

telman, jonka kanssa menin Satakunnan Ely-keskukseen puhumaan avustuksesta.  

 

Yrityksemme on kasvanut sen alkuvaiheesta, 80-luvulta, valtavasti. Viimeisen kymme-

nen vuoden aikana on tapahtunut huimaa kasvua ja palvelutarjontamme, kuten myös 

henkilöstömme määrä ja osaaminen on laajentunut.  Nyt on kehityttävä ja mietittävä 

myös yrityksen johtamista tämän hetken vaatimalle tasolle. Se tarkoittaa, että minun on 

toimitusjohtajana hallittava yrityksemme kokonaisuus ja molempien palvelupuolien 

työnjohdon on hallittava töiden organisointi arjessa. Meidän on otettava käyttöön suun-

nitelmallisuus, ennakointi ja kokonaisvaltaisesti johtaminen.  
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Asioita on saatu jo jonkin verran eteenpäin keväästä 2012. Kehittämiskohteet ovat ha-

vaittu ja niihin on jo ideoitu ratkaisuja, mutta paljon vielä on tehtävää, jotta vuoden 

2013 lopussa asiat toimivat kuten kehittämishankkeessa on määritelty. Suurin haaste 

varmaankin tällä hetkellä onkin saada kaikki kehittämisen kohteet paperilta arjen käy-

täntöön ja työhömme.  

 

1.2 Opinnäytetyöntyön tarkoitus 

 

Yritys on alkanut pienestä ja kehittynyt ajan saatossa, kuten myös kiinteistöhuoltoalakin 

on hiljalleen tehnyt. Tätä yritystä voisi kuvata jopa perikuvaksi alan kehityksestä. Se on 

alkanut talonmiehen työnä ja on tällä hetkellä paikallisesti suurimpien kiinteistöhuolto-

jen kärkikolmikossa - huomioon ottaen, että nykyään meille tulee useasti kuukaudessa  

kysyntää lähialueilta ja kaupungeista. Näin ollen laajentuminenkaan ei ole poissuljettua. 

Myös teknistyminen näkyy tässä elinkaaressa erittäin hyvin. Ennen oli harja ja nykyään 

maltaita maksava teknisesti huippuunsa suunniteltu lakaisukone. 

 

Yrityksessä on aina tehty kovasti työtä ja kädet on liattu johtoa myöten, kuten ennen 

vanhaan arvostettiin. Yrityksen alkutaipaleella johtaja on ollut paras tekijä ja hankkinut 

auktoriteettinsa sekä valtansa tekemällä kentällä alan työtä. Hän on tehnyt kovasti työtä 

yrityksen liiketoiminnan kasvun eteen ja yleensäkin, että yritys on saanut asiakaskuntaa, 

verkostoa, rahoitusta sekä ennen kaikkea nimeä paikallisilla markkinoilla. Tuolloin on 

ollut kyse yrityksen perustamisesta, aseman vakiinnuttamisesta ja kasvusta, mutta nyt 

yrityksen kasvettua 16 hengen alan vahvaksi osaajaksi kovin kilpailuilla markkinoilla, 

on yritystä alettava myös johtaa enemmän. Tilanne on nyt aivan eri kuin se oli ennen. 

Asema on saavutettu tietyillä toimenpiteillä ja nyt pitää alkaa tekemään asioita hieman 

erilailla, jotta tuo asema pystytään pitämään sekä siitä edelleen kehittymään. Vaikka 

yritys on nimeltään sama, niin on se aivan eri yritys kuin mitä se oli esimerkiksi 2000-

luvun alussa - saatikka yrityksen alkumetreillä tai yrityksen muuttuessa osakeyhtiöksi 

90-luvulla. Olemme nyt eri vaiheessa yrityksen elinkaarta ja sisäiset roolit ovat erit. 

 

 Nykyajan johtaminen on erilaista kuin ennen ja se on yrityksessä huomioitava. Johtajan 

ei pidäkään olla enää yrityksen paras tekijä, vaan hänen on palkattava yritykseen par-

haat tekijät ja heitä johtamalla luotava heistä se yrityksen kilpailuvaltti. Johtajan tehtävä 
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on hallita ja johtaa liiketoimintaa kun palkatut huipputekijät hoitavat varsinaiset talon-

miehen työt ja siivoukset kohteissa päivittäin. 

 

Johtamista tarvitaan pitämään yritys liiketoiminnallisesti hallinnassa, tekemään talous-

työtä sekä myös jokapäiväistä työtehtävien organisointia yrityksen arjessa. Koska yritys 

on kasvanut jo henkilöstöltään näinkin isoksi ja varsinainen työ tapahtuu eri puolilla 

kaupunkia, ei enää riitä että yksi henkilö johtajana pitää kaikkia lankoja käsissään. Joh-

taminen on jaettava eri tasoille ja yhdessä johtoryhmällä on potentiaalia viedä yritystä 

eteenpäin sekä kehittää sitä seuraavalle tasolle. 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitetään yritykseen sopiva johtamisjärjestelmä, jossa määritel-

lään mikä on johtoryhmä, mikä on toimitusjohtajan toimenkuva, kiinteistöhuoltopuolen 

työjohdon toimenkuva sekä siivouspuolen työjohdon toimenkuva. Opinnäytteessä käsit-

telen myös johtamista arkitasolla, mitä voimme oppia ja soveltaa käytäntöön. Samalla 

koko johdon ajatusmaailma saadaan liikkeenjohtoa tukevaksi. Otetaan käyttöön arkeen 

suunnitelmallisuus ja ennakointi. Kuvataan ja määritetään minne meidän yrityksemme 

haluaa mennä ja miten se sinne pääsee, niin numeroina kuin sanallisestikin. Meidän on 

pystyttävä tämän tiedon sisäistettyämme luomaan strategia, josta tulee osa jokaisen yri-

tyksessämme työskentelevän arkea. Meillä pitää olla yhteinen motivoiva päämäärä ja 

jokaisen on sitouduttava siihen, jotta sen yhdessä saavutamme. 

 

1.3 Opinnäytetyön tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoite on saada johtajuus paremmin osaksi yrityksemme toimintakult-

tuuria. Haluan löytää yrityksellemme sopivan johtamistavan sekä selvittää itselleni 

oman toimenkuvani toimitusjohtajana. Kartoitan opinnäytetyössä, millainen on toimiva 

johtoryhmä, mitä se vaatii, millaisia ominaisuuksia johtavilla henkilöillä on oltava, mil-

laisia käytäntöjä arkeen pitää luoda ja ottaa käyttöön, jotta yritystämme pystytään joh-

tamaan ja johtaminen pysyy hallinnassa. Tavoite on saada luotua yritykselle konkreetti-

sesti käytäntöön vietävä malli toimivasta johtamisesta.  

 

Opinnäytetyöstä saatavan opin perusteella pyritään poistamaan epäselvyydet johtoryh-

män keskeisissä tehtävissä ja saamaan kirkastettua johtoryhmälle, miten se tukisi pa-

remmin yrityksen toimintaa ja sen jäsenet toisiaan. Johtoryhmä on vahva osa johtamis-

järjestelmää ja haluan, että jokainen meistä osakkaista ymmärtää johtoryhmän tärkeyden 
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meidän yrityksessämme ja sen tarpeellisen roolin liiketoimintamme eteenpäin viemises-

sä. Meidän on kehityttävä jatkuvasti liiketoimintana niin ulkoisesti mutta myös organi-

saationa sisäisesti, jotta pysymme kilpailussa mukana. 

 

Uskon, että tämä opinnäytetyö kasvattaa minua itseäni taas toimitusjohtajana ja pistää 

arvioimaan omaa osaamistani sekä heikkouksiani. Haluan löytää kehityskohteeni ja ke-

hittyä. Samalla varmasti itselle kirkastuu myös omat vahvuudet tehtävässäni entistä pa-

remmin. Samaa toivon pystyväni antamaan tämän opinnäytteen pohjalta myös kahdelle 

muulle osakkaallemme. Tämä opinnäytetyö olkoon pohja, mistä ponnistaa. Tietopankki, 

jonka avulla pystymme rakentamaan organisaatioomme toimivan johtamisjärjestelmän, 

joka palvelee niin yrityksen ulkoista kuin sisäistäkin kehittymistä. 

 

Muut kehittämishankkeen osa-alueet toivon pystyväni myös toteuttamaan, mutta en-

simmäisenä haluan panostaa johtamisjärjestelmän kehittämiseen yrityksessämme, sillä 

ilman sitä on todella vaikea toimia. Kun johtamisjärjestelmä toimii niin silloin pystym-

me kehittämään myös muita osa-alueita yrityksessä. 
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2 YRITYSKUVAUS 

 

Tämä perheyritys on toiminut kiinteistöhuoltoalalla vuodesta 1982 alkaen ja se on nyt 

kolmannessa sukupolvessa. Se on koko elinkaarensa ajan toiminut Porin paikallisilla 

markkinoilla. Aivan yrityksen alkutaipaleella 80-luvulla oli kohteita myös Porin lähi-

kaupungissa Ulvilassa, mutta silloinen omistaja, yrityksen perustaja, päätti keskittää 

toiminnot Poriin 90-luvun alussa yrityksen muuttaessa myös yhtiömuotoaan.   

 

Kaikki sai aikoinaan kimmokkeen yhden miehen sivutoimisesta talonmiehen työstä 70-

luvun lopulla. Tällä sivutoimisella talonmiehellä oli muutama taloyhtiö hoidossaan 

oman päivätyönsä ohella. Hänen poikansa seurasi isänä jalan jälkiä ja aloitti myös sivu-

toimiset talomiehentyöt oman työnsä ohella. Pojan talonmiestoiminta laajeni nopeasti. 

80-luvun alussa hänen oli päätettävä lähteäkö viemään talonmiehen työtä eteenpäin pe-

rustamalla kiinteistöhuoltoyrityksen vai luopuako sivutoimisesta työstään. Kiinteistö-

huoltokohteidensa määrän kasvaessa poika rohkenikin perustaa kiinteistöhuoltoyrityk-

sen ja tuo samainen yritys toimii edelleen Porissa. Yrityksen elinkaaren pituus varmas-

tikin todistaa, että hän teki oikean valinnan aikoinaan.  

 

1982 yritys aloitti toimintansa toiminimellä, mutta liiketoiminnan kasvaessa ja kysyn-

nän lisääntyessä, muutettiin yritysmuoto kommandiittiyhtiöksi ja pojan isä tuli poikansa 

hiljaiseksi yhtiökumppaniksi. Yritys kasvoi edelleen ja piti osakkaansa sekä muutaman 

työntekijän kädet täynnä työtä. Yhtiön palvelutarjontaan oli kysynnän johdosta lisätty 

myös taloyhtiön kokonaisvaltainen porrassiivouspalvelu. Vuonna 1992 yritysmuoto 

vaihtui lopulliseen muotoonsa osakeyhtiöksi, pojan isä jäi tuolloin pois hallinnosta ja 

pojan avovaimo siirtyi omistamaan 40% yrityksestä. 

 

Yritys kasvoi tasaisesti vuosittain ja lisäsi tunnettuuttaan paikallisena osaajana. Työnte-

kijöitä palkattiin lisää kun kohteiden määrä ja vaatimukset kasvoivat. Yrityksen laatu ja 

nimi tunnettiin jo paikallisten keskuudessa hyvin. Yrityksen omistaja teki valtavasti 

töitä, että sai yrityksen kasvamaan näin paikallisilla markkinoilla ja nimen tunnetuksi 

sidosryhmien keskuudessa. Hän teki työtä niin kentällä kiinteistöhoitajan tehtäviä kuin 

myös tämän lisäksi hallinnollisia toimitusjohtajan tehtäviä. Työtunteja ei päivässä tai 

viikossa laskettu ja lomat olivat tuntematon käsite. Hän oli yrittäjän perikuva sekä yri-

tyksen aivot ja ruumiillistuma. 
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Yritys koki vuonna 2005 ennalta arvaamattoman sukupolvenvaihdoksen omistajan äkil-

lisen poismenon vuoksi. Yrityksen perustajan ainoasta lapsesta, tyttärestä, tuli yrityksen 

enemmistöomistaja miesvaltaisella kiinteistöhuoltoalalla.  

 

Olen toiminut siis tämän yrityksen toimitusjohtajana ja enemmistöosakkaana, isäni 

poismenon jälkeen, 1.6.2005 alkaen.  Pappani, ja varsinkin isäni, jättivät minulle perin-

tönä laajat ja kattavat verkostot sekä puitteet yritykselle, jonka he kovalla työllä raken-

sivat. Isäni on tämän yrityksen perustanut ja kasvattanut tämän hetkiseen laajuuteensa. 

Nyt on minun vuoroni kehittää sen toimintaa ja saada se loistamaan 30-vuotisen elin-

kaarensa mukaisesti. 

 

Yrityksen toimialana on edelleen kiinteistöhuolto- ja porrassiivouspalveluiden tarjonta, 

jotka ovat kohdistettu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöille Porin alueel-

la. Olemme kuitenkin laajentaneet palvelujemme tarjontaa viime vuosina myös yksityis-

ten kuluttajien sekä yritysten käyttöön. Olemme siis tällä hetkellä täyden palvelun yri-

tys, jokaiselle, joka tarvitsee työlle tekijää kiinteistöhuoltoon ja siivouksiin liittyvissä 

tehtävissä. Myös remontit, erilaiset istutukset ja talojen/ asuntojen/ liiketilojen kuntoon 

hoitaminen ovat työtämme. Nykyaikana, kun elämä on hektistä, me olemme se taho, 

joka tekee huoltavat ja tilaa hoitavat työt, jotta ihmisillä jää aikaa muuhun. Voin ylpeä-

nä sanoa, että vielä ei ole tullut työpyyntöä josta olisin joutunut kieltäytymään, koska 

minulla on monen eri ammattialan osaajia palveluksessa. 
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3  TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Opinnäytetyössäni tärkein asia oli kehittää ratkaisu juuri meidän työyhteisöömme. Tut-

kimusosioni on toimintatutkimus, jossa pyritään kehittämään käytäntöön vietävä malli 

yrityksemme johtamiseen. Valitsin toimintatutkimuksen lähestymistavaksi, koska se on 

tutkimustapa, jolla pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saamaan aikaan muu-

tosta. Toimintatutkimuksella etsitään siis ratkaisuja käytännössä havaittuihin ongelmiin.  

 

Toimintatutkimus soveltuu hyvin sosiaalisten ja työkäytäntöjen sekä –menetelmien ke-

hittämistyöhön. Sen avulla pyritään uuden tai uudenlaisen toiminnan ja työn ymmärtä-

miseen sekä kehittämiseen.  

 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen, koska tein puhe-

linhaastattelut, etukäteen valituille kiinteistöhuoltoalan edustajille. Laadullisessa tutki-

musmenetelmässä tarkoituksena on hankkia suppeasta kohteesta mahdollisimman pal-

jon tietoa ja näin ymmärtää paremmin ja kokonaisvaltaisemmin tutkittua asiaa. Laadul-

lisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. (Ojasalo, Moila-

nen, Ritalahti. 2009) 

 

”Laadullisissa menetelmissä puhutaan harkinnanvaraisesta näytteestä otoksen sijaan. 

Tutkimuksen kohde on siis harkitusti valittu, sellainen, josta halutaan lisää tietoa. Laa-

dullisissa menetelmissä on tyypillistä, että tutkija on hyvin lähellä tutkittavia ja usein 

jopa osallistuu heidän toimintaansa. Tutkija tekee omia perusteltuja tulkintojaan.” 

(Ojasalo, Moilanen, Ritalahti. 2009, s.94). 

 

Suoritin haastattelut ennalta määritellyille kiinteistöhuoltoalanhenkilöille puhelimitse, 

koska heistä jokainen toivoi puhelinhaastattelua haastattelutavaksi. Lähetin kysymykset 

(liite 1) sähköpostitse jokaiselle haastateltavalle kolme päivää ennen sovittua puhelin-

haastattelun ajankohtaa. Haastattelujen lisäksi olen panostanut paljon havainnointiin 

yrityksessämme. Siitä koko tämä kehittämisajatus on saanut alkunsa. Tiedonkeruume-

netelmäni ovat olleet siis nyt kertaluontaisesti tehdyt henkilökohtaiset puhelinhaastatte-

lut sekä vuosia tekemäni havainnointityö yrityksessämme. 
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4 JOHTORYHMÄ 

 

”Miksi johtoryhmää tarvitaan, miksi joukko vastuuhenkilöitä nimetään johtoryhmäksi? 

Eikö toimitusjohtaja voisi johtaa jokaista alaistaan yksitellen niin kuin muutama vuosi-

kymmen sitten tehtiin.” (Valpola 2012, s.73). 

 

Edellä olevaa kysymystä tulee miettineeksi yksi jos toinenkin yrittäjä ja yritysjohtaja-

kin, mikä on se oikea toimintamalli ja konsepti, millä yritystä johtaa? Suurimmassa 

osassa tapauksia voi sanoa tuon valinnan olevan yrityskohtaista, mikä sopii millekin 

yritykselle ja sen toimintatapoihin. (Valpola 2012) 

 

”Ryhmätyö on tutkimuksissa todettu tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi kuin yhden 

yksilön työ. Kun ryhmä kootaan asiantuntijoista, joilla on erilaista tietoa ja osaamista, 

käytettävissä oleva kokonaistieto on suurempi. Yksittäisellä ihmisellä voi olla vain ra-

jattu määrä tietoa käytettävissään. Lisäksi jokaisella meillä on rasitteenamme havain-

tosuodattimia, jotka estävät esitettyjen asioiden puolueettoman tarkastelun. Kun ha-

vaintosuodattimia on useampia, asioita katsotaan useammista näkökulmista. Jokainen 

meistä tekee ajattelussaan tai asioiden hahmottamisessa virheitä. Ryhmän jäsenet voi-

vat osoittaa ja korjata havaitsemiaan epäloogisuuksia tai virheitä toisten ajattelussa.” 

(Hiltunen 2011, s.38). 

 

Johtoryhmä on tiimi, joka johtaa. Johtoryhmän päätarkoituksena on johtaa liiketoimin-

taa ja kasvattaa yrityksen arvoa. Menestynyt johtoryhmä toimii liiketoiminnallisesti 

kannattavasti, vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämänlaatuun työssä ja varmistaa tule-

vaisuuden menestymisen kyseenalaistamalla jatkuvasti sekä omaa että muiden ajattelua 

ja tekemistä. (Valpola 2012) 

 

Johtoryhmä johtaa kokonaisuutta ja on johtamisessa yrityksen tärkein ryhmä. Se koor-

dinoi osatoiminnot kokonaisuudeksi ja tavoittelee toiminnallaan synergiaetuja. Johto-

ryhmä myös valmistelee strategiset ja muut tärkeät asiat hallituksen päätettäväksi ja 

ohjaa niiden toteutusta. Lisäksi se varmistaa vuositason ja lyhyemmän aikavälin suunni-

telmien ja budjettien laadinnan ja ohjaa sekä valvoo niiden toteuttamista. Johtoryhmä 

vaikuttaa esimerkillään ja johtamiskäyttäytymisellään muuhun henkilöstöön, ja sillä on 

keskeinen rooli sisäisessä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Muutos- ja kehitysproses-

sien onnistuminen, sekä niiden tulokset ja vaikutukset ovat vahvasti sidoksissa johto-
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ryhmän käyttäytymiseen ja toimintaan. Ryhmällä on myös keskeinen rooli henkisten, 

taloudellisten ja muiden resurssien suunnittelussa, hankinnassa, jakamisessa, ohjaukses-

sa ja valvonnassa. Ihmisten johtaminen, toiminnan johtaminen ja talouden johtaminen 

ovatkin johtoryhmätyöskentelyn päätehtävät. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmi-

mies 2007) 

 

Johtoryhmällä on oltava työjärjestys tai muu vastaava dokumentti, jossa kuvataan sen 

rooli yrityksessä ja työskentelyn piirteet sekä organisaatiolle että johtoryhmälle itsel-

leen. Ilman selvää kuvausta ryhmän työskentely ajautuu ja muotoutuu vain kokousru-

tiiniksi, jossa ollaan yhdessä vihaisia huonoille numeroille, mutta ei päästä ihmettelystä 

pidemmälle tai jossa kokoonnutaan vain siksi kun johtoryhmän pitää kokoontua (Man-

sukoski, Mitronen, Porenne, Salmimies 2007).  

 

Johtoryhmän pitää tietää miksi se on olemassa, mitkä ovat sen vastuut, velvollisuudet ja 

vallan rajat. Kun kaikilla johtoryhmän jäsenillä on tiedossa selkeänä johtoryhmän ja 

jäsenen itsensä tehtävät, tavoitteet sekä käytännöt niin silloin johtoryhmä voi olla toimi-

va.  

 

 

                                                                1.Selkeät tehtävä ja tavoitteet 
6. Toimiva kokoustekniikka 2.Toimiva kokoonpa-

no ja selvät roolit 
                  
    HYVÄN JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN 
   ELEMENTIT 
 
5. Tehokas päätöksenteko- 
prosessi  3. Sovitut, käytössä 

                                         4. Toimiva vuorovaikutus                       olevat  pelisäännöt        

 

      

Kuvio 2 Johtoryhmän tärkeimmät työskentelyn elementit (Valpola 2012) 

 

Kun johtoryhmä ja koko organisaatio on selvillä tämänkaltaisesta jaottelusta, niin tiede-

tään kuka tekee mitäkin ja mitä tavoitellaan. Johtoryhmä tietää mitä siltä vaaditaan ja 

mitä ominaisuuksia sekä toimintoja edellytetään, jotta johtoryhmä toimisi hyvin sekä 

ulospäin, että keskenään yhteen. Ryhmädynamiikan merkitystä ei voi liiaksi korostaa 

johtoryhmätyöskentelyssä.  
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Selkeät tehtävät ja tavoitteet sekä johtoryhmässä toimiva vuorovaikutus luovat pohjan 

koko johtoryhmän toiminnalle. Jos näillä osa-alueilla on ongelmia vaikka muut osa-

alueet toimisivatkin, ei johtoryhmän työskentelystä vain voi tulla mitään. Johtoryhmä 

on kuitenkin joukko erilaisia persoonia, erilaisella asiantuntijuudella ja työtavoilla va-

rustettuna, jokaisen jäsenen on tämä sisäistettävä kun hän johtoryhmään tulee. Vasta 

kun johtoryhmässä on tämä peruspohja kunnossa niin voidaan alkaa keskittyä muihin 

tärkeisiin osa-alueisiin. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010) 

 

Johtoryhmään on valittu syystä tai toisesta tietty kokoonpano ihmisiä ja heille jaettu 

selkeät roolit ryhmän toiminnassa ja sen edesauttamiseksi. Mikään ryhmä ei pysty toi-

mivaan ilman sääntöjä, joihin kaikki ovat sitoutuneet. Siksi ryhmän toiminnan kertovien 

sääntöjen laatiminen ja sisäistäminen vaikuttaa myös johtoryhmän toimimiseen ja ai-

kaansaamiseen. Vaikka jokainen jäsen on varmasti oman alueensa asiantuntija, on joh-

toryhmässä omattava tiettyä nöyryyttä, mikä voi joskus olla johtoasemassa oleville vai-

keaa. Johtoryhmässä ei niinkään johdeta vaan tehdään ryhmätyötä yhdessä, jonka avulla 

sitten johdetaan yritystä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010) 

 

Henkilökemiallisten asioiden lisäksi johtoryhmässä on noudatettava myös tiettyjä pää-

töksentekotekniikoita ja kokoustekniikoita, johtoryhmästä riippuen mikä sopii mihinkin 

yritykseen. Johtoryhmän työskentelyn on siis oltava hyvin systemaattista, jopa armeija-

maista. Näin asiat tulevat päätetyiksi ja prosessit pysyvät hallinnassa. (Hammarstein  

2008) 

 

4.1 Johtoryhmän tehtävät 

 

Johtoryhmän tehtävät voi karkeasti jakaa neljään eri kokonaisuuteen: Strateginen joh-

taminen, yrityksen eri toimintojen ohjaus ja koordinointi, asioiden valmistelu hallituk-

selle ja johtoryhmän itsensä kehittäminen. Kuviossa 3 kerron nämä osa-alueet ja niiden 

merkittävimmät kohdat. 
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               JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT 
 

 
Strateginen johtaminen Toimintojen ohjaus ja  Asioiden valmistelu          Johtoryhmän
  koordinointi  hallitukselle                  kehittäminen 
-strategian määrittäminen - vuosisuunnittelu ja sen                - valmistelu hallituksen -tavoitteiden  
-strateginen päätöksenteko valvonta                              ohjeiden mukaisesti                   määrittäminen-
-strategian toteutus -organisaation toimivuuden           esim. investointilaskelmien     -toimenkuvien   
-valvonta                                   optimointi                                        teko                      päivittäminen 
  -resurssien osoittaminen                    - pelisääntöjen  
  -henkilöstöasioiden linjaus                      sopiminen 
  - suhteiden hoito                     - itsensä kehit-                   
  - tiedottaminen merkittävissä                         täminen 
  asioissa 

 

Kuvio 3 Johtoryhmän tehtävät 

 

Johtoryhmän tehtävät ovat konkreettisia, yrityksen toimintaan vaikuttaen sekä myös 

organisaation päivittäiseen töiden kulkuun. Johtoryhmä laatii tehtäviensä avulla sekä 

itselleen, että organisaation henkilöstölle rajat, joiden puitteissa toimia ja saavuttaa yri-

tyksen hallituksen asettamat asiat (Åhman, Bärlund, Vatanen 2007).  

 

Strateginen johtaminen on yksi johtoryhmän päätehtävistä. He luovat ja määrittävät 

yritykselle strategian eli suunnitelman, jonka avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin. 

Heidän on tehtävä kaikki päätöksensä ja toimintansa tuon strategian mukaisesti. Strate-

gia ohjaa koko yritystä ja koska johtoryhmä on aina esimerkkinä strategian toteutukses-

ta, pitää heidän kaikki toimet, tehtävänannot ja lausunnot olla tuon strategian mukaisia. 

Johtoryhmä on kuin strategian käyntikortti, jonka perusteella muu organisaation henki-

löstö ottaa strategian omakseen. Johtoryhmän on valvottava strategian toteutumista ja 

tarvittaessa korjattava suuntaa tai mahdollisesti jopa strategiaa, että päästään haluttuihin 

tavoitteisiin .(Kamensky 2012) 

 

Toimintojen koordinointi ja ohjaus tarkoittaa perusliiketoiminnallisten asioiden suunnit-

telua ja organisointia, kuten vuosisuunnitelmat ja niiden valvonta, organisaation eri re-

surssien tunnistaminen, resurssien hallinta ja niiden käytön suunnittelu sekä erilaiset 

linjaukset niin henkilöstö kuin tiedotusasioissakin. Tämä johtoryhmän tehtäväkokonai-

suus on organisointia ja organisaation toimintatapojen laadintaa, jotta yrityksessä vallit-

see kaikkien tiedossa ja käytössä olevat tietyt käytännöt ja säännöt, joiden mukaan ja 

puitteissa yrityksen liiketoimintaa viedään eteenpäin. (Åhman, Bärlund, Vatanen 2007) 
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Johtoryhmän tehtävä on myös olla kanava yrityksen hallitukseen. Johtoryhmä valmiste-

lee hallitukselle esiteltävät asiat ja laatii vuosittaiset laskentasuunnitelmat hallituksen 

nähtäväksi ja uusien tavoitteiden asettamista varten (Lainema, Haapanen, 2010).  

 

Yksi tärkeä johtoryhmän sisäinen tehtävä on johtoryhmän kehittäminen. Paljon puhu-

taan siitä, miten johtajan on kehitettävä itseään koko ajan, sama pätee myös johtoryh-

mään. Johtoryhmän omia tavoitteita tarkistetaan aika ajoin ja määritellään tarvittaessa 

paremmin tai uudestaan. Johtoryhmän kehittämisellä tarkoitetaan myös sen jäsenten 

toimenkuvien päivittämistä ja jäsenten välisten johtoryhmän sääntöjen laatimista. Jokai-

sen jäsenen tulisi kehittää itseään jatkuvasti johtajana ja jäsenien yhdessä johtoryhmää 

sen johtamis- ja toimintatavoissa. (Karjalainen 2012) 

 

4.2 Johtoryhmän roolit 

 

Johtoryhmällä on oma perusroolinsa johtavana tahona organisaatiossa, myös jokaisella 

johtoryhmän jäsenellä on oma roolinsa sekä yrityksessä että johtoryhmässä. Johtoryh-

mällä on oltava johtajakeskeinen työskentely- ja toimintaote sekä osallistava ajatusmalli 

toiminnassaan organisaatiossa sekä organisaatiosta ulospäin. Johtoryhmä, on toimitus-

johtajan lisäksi, yrityksen kasvot ulkomaailman suuntaan. (Jokela 2009) 

Johtoryhmää käytetään niin informaation jakoon kuin toiminnan koordinointiinkin. 

Oheisessa kuviossa 4, on määritelty johtoryhmän roolia sekä annettu esimerkkejä erilai-

sista johtoryhmän rooleista organisaatiossa. 

 

  JOHTORYHMÄN ROOLI 

 

Perusrooli  Roolimuoto     Jäsenten roolit           Rooli ulospäin Työskentely ja toimin-

    taote 

Kuvio 4 Johtoryhmän roolit 

 

Perusroolissaan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa suunnittelussa, toteutuksen ohja-

uksessa ja tuloksen seuraamisessa niin kuukausi- kuin vuositasolla. Johtoryhmä auttaa 

jäseniään sekä toimitusjohtajaa päätöksenteossa sekä tukee yhtenäisenä linjana toisiaan 

tehdyissä päätöksissä. (Valpola 2012) 
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Johtoryhmällä voi olla useita roolimuotoja, tarpeista riippuen se on: informaatiofoorumi 

organisaation asioista niin sisäisesti kuin ulospäinkin. Johtoryhmä on varsinkin keskus-

telufoorumi, mutta myös viestintäfoorumi. Kaikista rooleistaan eniten johtoryhmä on 

kuitenkin toiminnan koordinoinnin foorumi. (Valpola 2012) 

 

Johtoryhmän jäsenten roolit ovat yhtä tärkeät sisäistää kuin johtoryhmän omakin rooli. 

Jäsenten roolijaolla saadaan selville jäsenten työjako johtoryhmässä sekä heidän tulos-

vastuunsa johtoryhmän sisällä. Jokaisen jäsenen päätösvalta johtoryhmässä on myös 

oltava todella hyvin selvillä, jotta johtoryhmä voi toimia arjessa (Jokela 2009).  

 

Johtoryhmä on ulospäin näkyvässä roolissa, tällä tarkoitan myös organisaation sisäisiä 

rooleja eli johtoryhmän ulkopuolella olevia tahoja. Johtoryhmä on niin sanotusti välikä-

dessä organisaation sisäistä rakennetta mietittäessä, sillä johtoryhmällä on rooli ylöspäin 

eli yrityksen omistajiin ja hallitukseen sekä myös rooli koko henkilöstöön. Tämän lisäk-

si rooli on ulospäin organisaation ulkopuolella oleviin sidosryhmiin. (Jokela 2009) 

 

Johtoryhmän on tiedostettava siltä vaadittava ja odotettava työskentely- ja toimintaote. 

Sen on oltava johtajakeskeinen, suunnan näyttäjä, joka osallistaa niin jäseniään kuin 

myös tekijöitä johtoryhmän ulkopuolelta organisaatiossa. (Jokela 2009) 

 

4.3 Johtoryhmän kokoonpano  

 

Toimitusjohtaja päättää yleensä, millaisen johtoryhmän hän ympärilleen avukseen valit-

see. Hän myös vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten johtoryhmä toimii: onko se ryhmä 

johtajia vai johtoryhmä? Parhaimmillaan johtoryhmä on jäsenilleen jokaisen heidän 

vahvuuksia hyödyntävä yhteisö, joka saa liiketoiminnan kukoistamaan ja yrityksen ih-

miset voimaan hyvin (Valpola 2012). 

 

Johtoryhmän kokoamisessa on omat haasteensa, on pohdittava mahdollisten jäsenten 

osaamista, työskentelytapoja sekä keskinäisiä henkilökemioita ja kuinka monta jäsentä 

ensinnäkin tarvitaan koko johtoryhmään. Johtoryhmä koostuu eri osaamisalueiden asi-

antuntijoista ja koska johtoryhmän merkitys yrityksen menestymiselle on elintärkeä, 

tulee valinnat tehdä tarkoin ja harkiten. Ohessa kuvio 5, jossa avaan johtoryhmän ko-

koamiseen vaikuttavia seikkoja, valinnassa huomion arvoisia asioita ja tärkeitä piirteitä 

niin ihmisissä kuin asioiden hoidossa, jotka tukevat hyvää johtoryhmätyöskentelyä. 
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  JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 

 

Toiminnallinen kattavuus Jäsenet Osaamisen monipuolisuus Henkilökemiat 

-organisaatiorakenne - lukumäärä           - käytännön kokemus -toimiva viestintä 

-työnjako ryhmässä -roolitekijät -teoreettinen osaaminen -toimiva vuorovaikutus 

tulosvastuut ryhmässä -status - valmius analyyttiseen ja -keskinäinen luottamus 

 -ikärakenne luovaan päätöksentekoon -keskinäinen arvonanto 

 -motivaatio   -lojaalisuus 

 -sitoutuneisuus 

                      

Kuvio 5 Johtoryhmän kokoonpano (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmimies 2007 & 

Valpola 2012). 

 

Nykyajan kiireisessä ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintamaailmassa, on johtoryhmä 

varmastikin parempi vaihtoehto. Näin ollen vastuuta pystytään jakamaan sekä ongelma-

tilanteisiin reagoimaan nopeammin, kun on useita henkilöitä asian takana ja selvittä-

mässä sen taustoja. Kun taas verrattuna pelkkään yhden ihmisen johtavaan malliin, jossa 

kyseessä on toimitusjohtaja, joka selvittää kaiken ja vastaa kaikesta yksin. Johtoryhmä 

mallissakin toimitusjohtaja on se päättävä taho ja viimeisen sanan lausuja, mutta johto-

ryhmän jäsenet avustavat ja niin sanotusti helpottavat toimitusjohtajan työmäärää, esi-

merkiksi kartoittamalla käsiteltävän asian taustat valmiiksi ja antamalla oman näkemyk-

sensä toimitusjohtajan tietoon etsittäessä ratkaisua. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, 

Salmimies 2007) 

 

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Hän johtaa johtoryhmäänsä kuten siinä 

olevat jäsenet johtavat organisaation henkilöstöä. Johtoryhmä ei ole siis tasavertainen 

toimitusjohtajan kanssa. Johtoryhmässä asioita puidaan ja eri ratkaisumalleja kartoite-

taan sekä löydetään kehityksen kohteet organisaatiossa. Tämä roolijako tulisi olla selvä 

johtoryhmän jäsenille, muuten johtoryhmän työskentely ei suju luonnollisesti. (Valpola 

2012) 
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4.4 Johtoryhmätyöskentelyn mallit 

 

Johtoryhmien työskentelytavat vaihtelevat paljon organisaatiosta riippuen. Karkeasti 

sanottuna johtoryhmät voi jakaa työskentelytapansa perusteella strategisiin, operatiivi-

siin, informoiviin ja raportoiviin johtoryhmiin. (Mansukoski, Mitronen Porenne, Sal-

mimies, 2007 & Hiltunen, 2011) 

 

Jokainen johtoryhmän työskentelymalli sisältää hyviä ja huonoja puolia, on varsin vai-

kea sanoa, että esimerkiksi strategisen johtoryhmän työskentelymalli olisi ainoa oikea 

vaihtoehto. Organisaation strategia, liiketoimintamalli ja toimintaympäristö on huomioi-

tava etsittäessä optimaalista johtoryhmätyöskentelyn mallia kuhunkin organisaatioon. 

Johtoryhmätyöskentelyn tavan on reagoitava myös yrityksen muuttuvien tilanteiden 

mukaan.  (Mansukoski, Mitronen Porenne, Salmimies, 2007). Hyvin toimivalle johto-

ryhmälle on kuitenkin tunnistettavissa Kehusmaan 2011 mukaan tiettyjä yhteisiä omi-

naisuuksia. Johtoryhmätyöskentely on kaikissa tavoissaan tarkoituksenmukaista kun: 

 

1) johtoryhmällä on selkeä ja yhteinen näkemys sen tehtävistä sekä varsinaisesta 

roolista yrityksen strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmässä. 

2) johtoryhmällä ja sen jäsenillä ovat yhteiset arvot, joihin johtaminen perustuu. 

Mahdollisista arvoristiriidoista keskustellaan välittömästi johtoryhmässä ja ky-

seiset ristiriidat saadaan ratkaistua. 

3) johtoryhmän jäsenet täydentävät toisiaan osaamisellaan ja näkemyksillään. He 

edustavat yrityksen keskeisiä toimintoja. 

4) johtoryhmän keskustelu on aina avointa ja rakentavaa, mutta kuitenkin samalla 

tavoitteellista ja ratkaisuja luovaa. 

5) johtoryhmä toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa muun organisaation kanssa. 

Se pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko organisaation osaamista ja näke-

mystä sekä käyttämään tätä laajaa kapasiteettia myös päätöksenteon tukena. 

6) Johtoryhmä tunnistaa ja tietää oman toimintansa vahvuudet ja heikkoudet ryh-

mänä sekä on haluaa kehittyä ja uudistua jatkuvasti.  

 

Johtoryhmät nimeävät yleisesti strategiatyön tärkeimmäksi tehtäväkseen, mutta käytän-

nössä aitoja strategisia johtoryhmiä tapaa kuitenkin harvoin. Pääosa johtoryhmistä kes-

kittyy lyhyen tähtäimen johtamiseen. Käsiteltävien asioiden yhteys varsinaiseen strate-
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giaan on pieni tai se puuttuu vallan. Kokonaisuuksien johtamisen sijaan, johtoryhmä 

useasti käsittelee yksityiskohtia. (Valpola 2012) 

Toimitusjohtajan rooli johtoryhmän puheenjohtajana on hyvin erilainen riippuen siitä, 

millaista johtoryhmätyöskentelyn mallia hän toteuttaa ja vahvistaa omalla käytöksellään 

sekä millainen on johtoryhmän työskentelytapa. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Sal-

mimies 2007) 

 

4.4.1 Strategisen johtoryhmän työskentelymalli 

 

Strategisessa johtoryhmässä käsiteltävillä asioilla on suora yhteys organisaation strate-

giaan. Asialistalla voi esimerkiksi olla strategiset teemat, hankkeet, tavoitteet, strategiset 

asiakkuudet ja kumppanuudet. Työskentelytapa tämänkaltaisessa mallissa on yleensä 

keskusteleva ja painopiste on yrityksen tulevaisuudessa. Käsiteltäviä asioita ainakin 

pyritään tarkastelemaan tulevan näkökulmasta. Päätöksiä tällaisessa johtoryhmätyös-

kentelyssä tehdään vähemmän, mutta kun tehdään niin ne koskevat liiketoiminnan kan-

nalta merkittäviä asioita. (Mansukoski, Mitronen, Poreanne, Salmimies, 2007 ja Ke-

husmaa 2011) 

 

Strategisessa johtoryhmässä toimitusjohtaja pyrkii varmistamaan käsiteltävien asioiden 

yhteyden strategiaan sekä johtoryhmän yhdenmukaisen näkemyksen organisaation stra-

tegiasta ja sen linjauksista sekä toteuttamisesta. Yleensä tällaisessa johtoryhmän työs-

kentelytavassa lyhyen tähtäimen johtamiseen liittyvät asiat käsitellään muissa johtamis-

foorumeissa. (Valpola 2012) 

 

4.4.2 Operatiivisen johtoryhmän työskentelymalli 

 

Operatiivisessa johtoryhmässä käsitellään päivittäiseen tai viikoittaiseen johtamiseen 

liittyviä asioita. Esimerkiksi myynnillisesti painottuneessa johtoryhmässä käydään tar-

kasti läpi jotain ajankohtaista asiakkaan kanssa olevaa myyntitilannetta. (Kehusmaa 

2011) 

Operatiivisessa johtoryhmässä päätöksiä saatetaan tehdä paljon. Suurin osa päätöksistä 

on kuitenkin pienehköjä ja lyhyellä aikavälillä vaikuttavia. Organisaation päätöksenteko 

on keskittynyt operatiiviseen johtoryhmään, joka yleensä kokoontuu hyvin tiheällä ko-

koussyklillä. (Mansukoski, Mitronen, Poreanne, Salmimies, 2007) 
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Operatiivisen johtoryhmän mallissa toimitusjohtaja haluaa olla tiiviisti mukana päivit-

täisessä johtamisessa. Hänen mielestään on tärkeää, että johtoryhmä on ajan tasalla kai-

kesta organisaatiossa tapahtuvasta koko ajan. Tällainen toimintamalli korostuu yrityk-

sen kriisitilanteissa. (Mansukoski, Mitronen, Poreanne, Salmimies, 2007) 

 

Operatiivisen johtoryhmän työskentelytavassa on tärkeää, että toimitusjohtaja kiinnittää 

huomiota johtoryhmän ajankäyttöön asioiden riittävän nopeaan käsittelyyn. (Mansukos-

ki, Mitronen, Poreanne, Salmimies, 2007  & Kehusmaa 2011) 

 

4.4.3 Informoivan johtoryhmän työskentelymalli 

 

Informoivassa johtoryhmässä sen jäsenet jakavat toisilleen tietoa ajankohtaisista asioista 

organisaatiossa, kukin jäsen parhaaksi katsomallaan tavalla. Tällainen johtoryhmä ei 

varsinaisesti työskentele yhdessä. Kokousten välinen vuorovaikutus sekä kokoussykli 

on vähäinen. (Kehusmaa 2011) 

 

Informatiivisessa johtoryhmässä toimitusjohtaja pyrkii kokouksissa varmistamaan, että 

olennainen informaatio on hänen ja johtoryhmän jäsenten tiedossa sekä käytettävissä. 

Päätöksenteko tapahtuu pääsääntöisesti muualla kuin johtoryhmässä. Toimitusjohtaja ei 

johda varsinaisesti informoivan johtoryhmänsä avulla vaan enemmänkin johtoryhmään 

kuuluvien yksittäisten jäsenten kautta, esimerkiksi kahdenkeskisten tapaamisten avulla. 

Käytännössä tällaisissa tilanteissa organisaatiossa voi olla toimitusjohtajan ja hänen 

luottohenkilöidensä muodostama piilojohtoryhmä, joka tekee varsinaiset päätökset. 

(Kehusmaa 2011) 

 

4.4.4 Raportoivan johtoryhmän työskentelymalli  

 

Raportoivassa johtoryhmässä käytetään suurin osa ajasta erilaisten raporttien esittelyyn 

ja läpikäyntiin. Raportointi on tällaisessa organisaatiossa pitkälle vietyä ja siihen käyte-

tään paljon aikaa myös kokousten ulkopuolella. Työskentelyn painopiste on tässä työs-

kentelytavassa yleensä kuitenkin menneisyydessä eikä tulevaisuuden suunnittelussa. 

Raportoivan johtoryhmän toimitusjohtaja arvostaa numeroiden ja raporttien avulla joh-

tamista. Kokouksissa ja muussakin johtoryhmätyöskentelyssä hän pyrkii siihen, että 

raporttien avulla johtoryhmälle sekä itse toimitusjohtajalle muodostuu käsitys organi-
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saation kokonaistilanteesta. Raporttien avulla toimitusjohtaja myös arvioi johtoryhmän 

ja sen jäsenten onnistumista. (Kehusmaa 2011) 

 

On yrityksen johtoryhmän työskentelymalli mikä tahansa edellä olevista tai niiden se-

koitus niin tärkeintä kaikille johtoryhmille on tehtävän selkeys ja johtoryhmän tarkoitus. 

Johtoryhmän on tiedettävä olemassa olonsa tarkoitus ja mitä heidän on tehtävä yrityk-

sessä, jotta se voi hyvin ja menestyy. Johtoryhmän on aina oltava jämäkkä toimissaan ja 

työstettävä ratkaisunsa sekä myös kokouksensa niin ettei asiat mene jaaritteluksi vaan 

päätöksiä syntyy. Aina on oltava maali, johon tähdätä. Johtoryhmän kokoukset ovat 

intensiivisiä ja valitettavan usein aikaa niihin on liian vähän. Kuten yrityksen johtami-

sessakin niin myös johtoryhmän työskentelyssä hyvä valmistelutyö auttaa tekemään 

hyviä päätöksiä. (Kehusmaa 2011) 

 

Johtoryhmä koostuu aina erilaisista persoonista ja vaikka jokainen olisi kuinka loistava 

työssään voi pinnan alla joskus alkaa kuohua. Johtoryhmällä on oltava selkeät toiminta-

tavat myös omiin sisäisiin ristiriitoihin ja valtataisteluihin, jotta ne saadaan nopeasti 

laantumaan ratkaisuilla ja pystytään keskittymään olennaiseen johtoryhmän tehtävään. 

Johtoryhmän jäsenillä on varmasti myös eroja yksilöllisissä johtamismalleissaan, mutta 

nämä erot eivät saa myöskään aiheuttaa konflikteja johtoryhmän työskentelyssä. Toimi-

tusjohtaja johtaa johtoryhmää, hän on johtoryhmän jäsenten esimies. Hänen pitää saada 

pidettyä johtoryhmä tuottavana toiminnassa, yhteisenä joukkona yhteisen päämäärän 

takana. (Kehusmaa 2011) 

 

4.5 Johtoryhmän ja yrityksen hallituksen suhde 

 

Yrityksen hallitus on niin toimitusjohtajan kuin johtoryhmänkin esimies. Hallitus sane-

lee näille tahoille normit, minkä mukaan toimia ja varmistaa mahdollisimman hyvät 

puitteet johtaa yritys menestykseen. Johtajat johtavat henkilöstöä, toimitusjohtaja johtaa 

koko organisaatiota ja johtoryhmää. Yrityksen hallitus on kuitenkin organisaation kor-

kein taho ja sanoo viimeisen sanan. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmimies 2007 

& Lainema, Haapanen. 2010) 

 

Johtoryhmän sekä hallituksen on tiedettävä selkeästi, millainen rooli niillä on ja mitä 

niiltä odotetaan organisaatiossa. Näiden tahojen käytännön työnjakoa, tehtäviä, vastuita 

sekä valtuutuksia määriteltäessä pyrkimyksenä tulee olla vahvistaa toiminnan sujuvuus, 
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tehokkuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Tämän vuoksi kannattaa huomioida hyvin 

kaikkien pääsidosryhmien, kuten omistajien, hallinnollisten tahojen puheenjohtajien ja 

jäsenten, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon, vaatimukset ja odotukset. Yhteise-

nä päämääränä on saada aikaiseksi sellainen hallinto- ja toimintaorganisaatio, jossa ih-

miset pyrkivät ja kykenevät toimimaan hyvässä ilmapiirissä tehokkaasti ja tuloksellises-

ti yhtiön hyväksi. Keskeisessä roolissa tässä kaikessa on siis hallitus sekä johtoryhmä, 

asioiden valmistelijan ja tehtyjen päätösten toteutuksen ohjaajien tehtävissä. (Mansu-

koski, Mitronen, Porenne, Salmimies 2007) 

 

Kun omistajat, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat kaikki eri henkilöitä on joh-

taminen ja toiminta organisaatiossa yksiselitteisempää ja selkeämpää. Jokainen tietää 

tarkasti omat vastuualueensa ja niiden rajat sekä keneltä kysyä ylemmältä taholta jos 

kysyttävää ilmenee. Ristiriidat ovat helpommin vältettävissä kuin esimerkiksi tilantees-

sa, jossa sama henkilö edustaa montaa eri asemaa. Tällainen tilanne on otollinen pienis-

sä yrityksissä, joissa omistajia esimerkiksi muutama ja he hoitavat itse kaiken hallinnol-

lisen. Samoin vallan tasapaino ei ole niin selvä käytännössä mitä teoriassa kun puhutaan 

perheyrityksistä. (Lainema, Haapanen 2010) 

 

4.6 Vuorovaikutus johtoryhmässä 

 

Johtoryhmä ei toimi jos sen vuorovaikutuksesta ei huolehdita ja sitä vaalita. Jokaisella 

johtoryhmän jäsenellä on oltava tiimityöskentely- ja sosiaaliset taidot hallinnassa, on 

otettava toinen huomioon ja pystyttävä työskentelemään asiallisesti erilaisten persooni-

en kanssa. Johtoryhmän jäsenten keskuudessa ei ole voittajaa, vaan yhdessä yhtenä rin-

tamana pyritään kohti voittoa. Kuviossa 7, selvitän ja avaan eri ominaisuuksia, joita 

vaaditaan johtoryhmän jäseniltä. Samat ominaisuudet auttavat missä tahansa ryhmä-

työskentelyssä.  
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                     VUOROVAIKUTUS JOHTORYHMÄSSÄ 

 

Kuuntelutaito              Ilmaisutaito Yhteistoimintataito         Ongelman ratkaisutaito 

-toisten  -palautteen anto -ristiriitojen käsittely -tavoitteen muotoilu 

kuunteleminen -palautteen vastaanotto -toisen ymmärtäminen      -ongelman määritys  

-itsensä -pyyntöjen esittäminen -tunneälyn käyttö -sisäisen  

kuunteleminen -rajojen asettaminen ristiriidan poisto  

 -eriävien mielipiteiden   -ratkaisumallien 

 esittäminen   luominen 

 -kyseenalaistaminen 

 

Kuvio 7 selvittää tärkeät johtoryhmän jäsenten vuorovaikutustaidot ryhmätyöskentelyn 

onnistumiseksi. 

 

Johtoryhmän vuorovaikutuksen tärkeimmät tekijät ovat kuuntelutaito, ilmaisutaito, yh-

teistoimintataito ja ongelmanratkaisutaito. Kun johtoryhmä hallitsee nämä kokonaisuu-

det niin sisäisessä toiminnassaan kuin myös johtoryhmän ulkopuolelle viestimisessä 

toimii vuorovaikutus asioissa ja niiden eteenpäin viemisessä. (Valpola 2012) 

 

Hyvällä kuuntelutaidolla tarkoitan sekä itsensä että myös toisten kuuntelemista. Hyvällä 

kuuntelutaidolla johtoryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan ja ovat ajan tasalla käsiteltä-

vistä asioista. Molemminpuolinen kuuntelutaito jäsenien välillä osoittaa myös arvostus-

ta toisen näkemyksiä kohtaan sekä auttaa ymmärtämään asiat oikealla tavalla. (Leppä-

nen, Rauhala. 2012) 

 

Yhtä tärkeää kuin kuuntelutaito, on myös ilmaisutaito, puheviestintä. Ilmaisutaidolla 

tarkoitan tapaa, jolla johtoryhmän jäsenet antavat palautetta sekä miten ottavat sitä itse 

vastaan. Hyvällä ja tilanteeseen sopivalla ilmaisutaidolla esitetyt pyynnöt, asetetut rajat 

sekä kyseenalaistaminenkin otetaan paljon paremmin vastaan kuulijaosapuolelta.  Myös 

eriävien mielipiteiden esittäminen ja vastaanottaminen on sujuvaa kun käytetään oike-

anlaista ilmaisutaitoa. (Leppänen, Rauhala. 2012) 

 

Yksi tärkeimmistä vuorovaikutustaidoista yleensäkin ryhmätyöskentelyssä kuten myös 

johtoryhmässäkin on yhteistoimintataito. Tämän taidon omaaminen helpottaa tiimityös-

kentelyä sekä lisää uskottavuutta ryhmään sen ulkopuolella olvien silmissä. Sujuva yh-
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teistoimintataito tarkoittaa, että ristiriitojen käsittely ryhmässä sujuu ja ryhmän jäsenet 

ymmärtävät toisiaan kiihtymättä toisen eriävästä mielipiteestä. Hyvä yhteistoimintataito 

on suureksi osaksi tunneälyä ja tilanteen lukutaitoa. (Pohjanheimo 2012) 

 

Neljäs tärkeä ominaisuus toimivassa johtoryhmän työskentelyssä on ongelman ratkaisu-

taito. Johtoryhmän kokouksen esityslista, on useasti täynnä ratkaistavia ongelmia. Jotta 

näihin ongelmiin löytyy ratkaisu mahdollisimman tehokkaasti, on ongelman ratkaisuun 

oltava olemassa tietynlainen toimintamalli, jota noudattamalla tilanne saadaan purettua 

osiin ja määriteltyä varsinainen ongelman ydin, jotta se pystytään ratkaisemaan. On-

gelman ratkaisutaito johtoryhmätyöskentelyssä tarkoittaa, että ryhmä pystyy yksinker-

taisesti muotoilemaan tavoitteen tai määrittämään ongelman selkeästi sekä luomaan 

mahdollisia ratkaisumalleja, joista valita varsinainen ratkaisu (Valpola 2012). Ongel-

man ratkaisutaidolla tarkoitan myös ryhmän sisäisten ristiriitojen hallintaa ja poistoa.  

 

4.7 Päätöksentekoprosessi johtoryhmässä 

 

Johtamisen tärkeimpiä elementtejä on päätöksenteko. Johtoryhmän tärkein tehtävä ja 

työmenetelmä on päätöksien aikaansaaminen, sillä johtoryhmässä käsitellään kokonai-

suutta koskevia tärkeitä asioita, tehdään niistä päätöksiä ja varmistetaan päätösten toi-

meenpano.  

 

Päätösten tärkeyttä, sisältöä ja tulosvaikutuksia on hyvä pohtia jo ennen päätöksentekoa, 

jotta voidaan ratkaista kenelle päätöksenteko kuuluu, kenen kanssa siitä on neuvotelta-

va, kenelle siitä on tiedotettava, millaisia toimenpiteitä tarvitaan päätöksen toteuttami-

seksi ja kuka niistä on vastuussa. Siten voidaan päätellä, onko asia johtoryhmän jäsenen 

yksin päätettävissä, onko päätös tehtävissä pienryhmätyönä tai onko päätös tehtävä joh-

toryhmässä tai hallituksessa asti. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmimies. 2007) 

 

Päätöksiä varten on hyvä varmistua, että valmistelu ja tiedonkeruu on tehty kattavasti ja 

huolellisesti. Yrityksen arvot ja strategia ohjaavat johtoryhmän päätöksentekoa. Koska 

päätökseen liittyvät tekijät saattavat muuttua hyvinkin pian, tarvitaan tiedon lisäksi spar-

raamista ja vuorovaikutusta, intuitiota, erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, uusia ideoita 

ja heikkojen signaalien tunnistamista. (Valpola 2012) 
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Johtoryhmä tekee suuria päätöksiä ja linjauksia yrityksessä, yrittäen saada aikaan mah-

dollisimman hyvän menestyksen yritykselle sekä löytää yrityksen kehittämisen kohteita. 

Päätöksiä ei ole helppo tehdä useamman ihmisen kesken ja siksi olisikin hyvä ennalta 

määritellä millainen on johtoryhmän päätöksentekoprosessi. Jokaisen jäsenen tulee si-

toutua valitun päätöksentekoprosessin noudattamiseen, muuten päätöksenteko tulee 

olemaan kivulias tehtävä aina johtoryhmälle, mutta kun tälläkin osa-alueella on tietyt 

säännöt, joiden puitteissa toimia on johtoryhmässä olo tehokkaampaa ja helpompaa kai-

kille osapuolille (Collins, Hansen. 2013). Seuraavassa kuvio 8, jonka olen laatinut joh-

toryhmän päätöksentekoprosessista.  

 

             JOHTORYHMÄN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 

 

päätöksenteon vaikutukset  käsittelytavat      päätöksenteon   seuranta 

kriteerit  tavat 

 

Kuvio 8 Johtoryhmän päätöksentekoprosessi 

 

Suunniteltaessa sopivaa päätöksentekoprosessia johtoryhmätyöskentelyyn, tulee aloittaa 

määrittely päätöksenteon kriteereistä, eli kuka päättää, kenen kanssa on neuvoteltava ja 

kenelle informoitava. Päätettävän asian tiimoilta on määritettävä tarvittavat toimenpiteet 

päätöksen aikaansaamiselle sekä päätöksen tekoon käytettävä aika, mikä riippuu päätet-

tävän asian tilanteen akuuttisuudesta. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmimies. 

2007.) 

 

Ennen kuin päätöstä nuijitaan pöytään, on pohdittava päätöksen vaikutuksia esimerkiksi 

yrityksen muihin toimintoihin ja yleensäkin tulokseen sekä kuinka ajallisesti sitovat 

vaikutukset päätöksellä on. Entä miten kyseinen päätös vaikuttaa johtoryhmän omaan 

ilmapiiriin tai yritykseen tai jopa yhteiskunnallisesti ja poliittisesti. Yrityksissä tehtävät 

päätökset eivät ole yksiselitteisiä, vaan niillä on yleensä kauaskantoisia vaikutuksia. 

Yrityksen koosta riippuen vaikutukset voivat olla jopa koko yhteiskunnan tasolla. Siksi 

päätösten tekoon tuleekin käyttää hyvin aikaa. Ei ole helppoa istua neuvottelupöydän 

ympärillä päättämässä asioista, jotka vaikuttavat paljon isompaan ihmismassaan kuin 

vain pöydän ympärillä olijoihin. (Collins, Hansen 2013) 
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4.8 Johtoryhmän kokouskäytäntö 

 

Kokouskäytäntö on saanut aikojen saatossa tylsän ja turhankin leiman. Tosi asia vain on 

yksinkertaisuudessaan se, että johtoryhmän kuten monen muunkin ryhmän ainoa toi-

mintatapa on pitää kokouksia, palavereita, keskustelutuokioita. Näin kaikki ryhmän jä-

senet pääsevät vaikuttamaan sekä ovat ajan tasalla yrityksessä vallitsevista tilanteista. 

Kokouksia ei voi korvata ilmoitustauluilla tai sähköposteilla. Kokous on vuorovaikut-

teinen tapahtuma, jossa asiat käsitellään ja päätetään niiden eteenpäin viemisestä. (Val-

pola 2012) 

 

Johtoryhmän kokouskäytännön tulee olla jämäkkä ja siitä on jokaisen jäsenen pidettävä 

vahvasti kiinni. Kokoukset sitouttavat johtoryhmän jäseniä. Kokouksien tulisi olla hyvin 

ennalta suunniteltuja ja jokaiselle jäsenelle pitää etukäteen jakaa esityslista. Mikäli jäse-

nillä on esiteltäviä asioita kokouksessa tai valmisteltavaa, tulee tuo tehdä hyvin ennak-

koon. Kokouksessa ei tehdä enää ennakkotyötä vaan asioita käsitellään ennakkotietojen 

pohjalta. Kokoukseen kukaan johtoryhmän jäsen ei tule niin sanotusti tyhjin käsin ja 

valmistautumattomana vain katselemaan ja kuuntelemaan, mitä kokouksessa on. Koko-

us on yksi työskentelykanava, jossa puretaan ja avataan ongelmat ratkaistavaksi. (Koski, 

Kortesuo 2012) 

 

Johtoryhmän aktiivisuudesta sekä jonkin verran yrityksen toimialasta riippuu kuinka 

usein johtoryhmä pitää kokouksia.  Joissakin yrityksissä johtoryhmä kokoontuu kerran 

viikossa, toisissa kerran kuukaudessa. Tämä on yrityskohtainen sovittava käytäntö. Tär-

keintä on, että johtoryhmän kokouskäytäntö toimii ja palvelee yritystä mahdollisimman 

hyvin. (Järvinen 2008) 

 

Toimitusjohtajan vastuulla on päättää kokouksessa käsiteltävät asiat sekä hallita koko-

uksen kulkua, että asiat saadaan käsiteltyä ja pysytään määritellyssä ajassa. Toimitus-

johtajan vastuulla on myös tulkita, milloin mitäkin asiaa on käsitelty tarpeeksi ja viedä 

keskustelu eteenpäin päätökseen. Hänen toimestaan muille johtoryhmän jäsenille toimi-

tetaan kokouksen esityslistat ajoissa ja hän määrää kuka johtoryhmän jäsenistä valmis-

telee mitäkin kokousta varten. (Koski, Kortesuo 2012) 

 

Kokouksissa kuten monessakin organisaation asiassa, ei pidä unohtaa luovuutta. Koko-

us sinänsä on aina tiettyjä perusnormeja noudattava, mutta sen voi toteuttaa eri ympäris-
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tössä tai yleensäkin tehdä siitä erilaisen, juuri omaan yritykseen sopivan. Kokous on 

kuitenkin ratkaisujen päätöspaikka ja kunhan kokouksessa vaadittavat perussäännöt 

toteutuvat esityslistasta ja kokoukseen valmistautumisesta jokaisen sen jäsenen kohdal-

la, voi konkreettisen kokouksen muodon muuttaa ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, jotka 

motivoivat kokoustajia uuteen, erilaiseen ajatteluun ja tapaan. Miksi siis sen ympäristö 

ei voisi olla luovuuteen herättävä ja rohkeutta sen jäsenilleen antava, jopa shokeeraava 

esimerkki käsiteltävään asiaan liittyen. (Tuulenmäki 2010) 

 

Koski ja Kortesuo 2012 vertaavat kokousta jopa urheilusuoritukseksi. Kokouksen on-

nistumiseen ja aikaansaannoksiin vaikuttavat ennalta valmistelujen lisäksi kokouksen 

pitopaikka ja sinne luotava ilmapiiri sekä myös siellä nautittavat tarjottavat. Pulla ja 

kahvi eivät saa ihmisiä piristymään ja aktiivisesti ideoimaan, eikä konjakit sovellu kaik-

kiin kokouksiin. Tarkoin kannattaa sisäistää, mikä on kokouksen tarkoitus ennen kuin 

sitä alkaa järjestämään, esimerkiksi ideariihi ja projektikokous ovat eri tyyppisiä, pu-

humattakaan katastrofi- tai kriisipalavereista. Kokouksen on oltava käsiteltävän aiheen 

oloinen. Yksinkertaistettuna kokous koostuu seuraavista neljästä asioista ja sen kulkuun 

sekä onnistumiseen vaikuttavat nämä samat asiat: kokouksen agenda, kokouksen osal-

listujat, kokouksen pitopaikka, kokouksen tavoite (Koski, Kortesuo 2012). 

 

Kokouksen tavoite on pidettävä alusta loppuun asti kirkkaana ja keskustelut vääristä 

asioista on saatava hallintaan. Kokous on kuitenkin yleensä aikasidonnainen ja vaikuttaa 

osallistujiensa päivän kulkuun sekä venyessään muiden tehtävien ja tapaamisten hoita-

miseen.  (Järvinen 2008)  

 

            JOHTORYHMÄN KOKOUSTYÖSKENTELY 

 

Ennen kokousta      Kokouksessa Kokouksen jälkitoimenpiteet 

-esityslista -aikataulut  -pöytäkirjan laadinta 

-kokouskutsut -esityslistan käynti -pöytäkirjan jakelu  

-ennakkomateriaalin teko -toimenpidelista -toimiva viestintä asioista  

ja jako -muistiinpanot  -asioiden toimeenpano aikataulussa 

-pöytäkirjan valmistelu -kokoustekniikka 

 -kokouksen toiminta säännöt 

 

Kuvio 9, Johtoryhmän kokoustyöskentely (Jännäri 2012) 
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Johtoryhmän tarkoituksen, henkilöiden ja tehtävien määrittäminen ovat yrityskohtaisia 

asioita. Johtoryhmä voi olla yrityksestä riippuen, yhdessä yrityksessä aivan erilainen 

kuin toisessa. Yhteistä kuitenkin kaikelle johtoryhmätyöskentelylle on, että sen pitää 

olla tarkoin suunniteltua ja määriteltyä. Kaikki johtoryhmässä vallitsevat toimintamallit 

pitää olla ennalta määritetty ja jokaisen ryhmän jäsenen tiedossa. Johtoryhmässä on ol-

tava pelisäännöt, jotka ovat jokaisen jäsenen tiedossa ja kaikki noudattavat niitä yhtä-

lailla. Johtoryhmän kokoaminen oikeanlaisista asiantuntijoista on ryhmän toiminnalle 

elintärkeää. Yhtä tärkeää on pelisääntöjen luominen ryhmälle ja niiden noudattaminen 

ryhmässä. Pienimmätkin yksityiskohdat johtoryhmän toimintamalleissa on määriteltävä 

ja sovituista pidettävä kiinni. Johtoryhmätyöskentelyä voisi pitää jopa ryhmä- ja tiimi-

työskentelyn kovimpana koetinkivenä. (Bradt, 2013) 
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5 TOIMITUSJOHTAJA 

 

Useasti ihmiset pitävät toimitusjohtajan työtä loistokkaana pestinä, jossa rahaa tulee, 

vapaata on ja kaikki on helppoa. Todellisuus on kuitenkin toista, sillä toimitusjohtajuus 

on abstraktia työtä, jota ei toimiessaan edes huomaa (Hyväri, Husso, Kumpula jne 2007, 

s.30). Toimitusjohtajan toimenkuvaa on jopa vaikea määritellä yksiselitteisesti. Se riip-

puu paljolti yrityksen toimialasta, toimintaympäristöstä mutta myös henkilöstä itsestään. 

(Garten 2008)  

 

Laki asettaa tietyt normit toimitusjohtajalle ja laittaa hänet tiettyyn asemaan suhteessa 

omistajiin ja työntekijöihin jo työsuhdeturvankin puolesta ja sitähän ei toimitusjohtajalla 

ole, se hänen on itse neuvoteltava itselleen. Tämä on johtajasopimus, josta vielä on oma 

lukunsa (Kehusmaa 2011). 

 

5.1 Toimitusjohtajan keskeisimmät tehtävät organisaatiossa 

 

Toimitusjohtajan työ on monipuolista liiketoiminnan kokonaisuuksien hallintaa ja joh-

tamista. Useasti työkuvauksen ja toimitusjohtajan tehtävän rajaus on jopa vaikeaa, mut-

ta yleisesti voidaan määritellä neljä asiakokonaisuutta, jotka varmasti löytyvät jokaisen 

toimitusjohtajan toimenkuvasta yrityksestä, sen koosta tai alasta riippumatta. (Kehus-

maa 2011 & Hiltunen 2011) 

 

1)Strateginen johtaminen lienee jopa itsestäänselvyys kun mietitään toimitusjohtajan 

tehtäviä. Toimitusjohtajan päätehtävänähän on vastata yrityksen johtamisesta strategian 

edellyttämällä tavalla, siinä määriteltyyn suuntaan. Kaiken organisaation tekemisen tar-

koitus on tavalla tai toisella toteuttaa laadittua strategiaa. ( Kehusmaa 2011) 

2)Organisaatiokulttuurin luominen ja ylläpitäminen kuuluvat osana toimitusjohtajan 

toimenkuvaa, koska hän on organisaation kulttuurin ja kulttuurin ytimessä olevien arvo-

jen tärkein roolimalli. Toimitusjohtaja muokkaa organisaatiokulttuuria tietoisesti ja tie-

dostamattaan. Hänen johtamisensa on johtamisjärjestelmän lähtökohta. (Kehusmaa 

2011) 

 

3)Verkostojen ja yhteistyösuhteiden kehittäminen kuuluvat toimitusjohtajan keskei-

siin tehtäviin. Toimitusjohtajalla on yleensä laajempi ja oikeanlainen sidosryhmäverkos-

to kuin kenelläkään toisella organisaation jäsenellä. Oman organisaation, johtoryhmän 
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ja hallituksen lisäksi toimitusjohtaja tekee yhteistyötä esimerkiksi asiakkaiden, yhteis-

työkumppaneiden, erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Hän toimii useimmiten 

yrityksen suuna mediaan ja omaa yhteyksiä julkishallinnon toimijoihin ja viranomaista-

hoihin. Kilpailijoiden kanssa ollaan tekemisissä muun muassa toimialajärjestöjen kautta 

ja yleensä alan toimijat tuntevat toisensa muistakin yhteyksistä, ainakin paikallisella 

tasolla. (Kehusmaa 2011) 

 

Verkostojen ja yhteistyösuhteiden luominen sekä ylläpitäminen on usealle toimitusjoh-

tajille luonteva rooli. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan siitä, että toimitusjohtaja olisi 

yhtiön niin sanottu puhemies tai asemansa puolesta itsestään selvä edustaja erilaisissa 

sidosryhmissä. Toimitusjohtajan on edistettävä yhtiön strategian toteutumista verkosto-

jen, kumppanuuksien ja muiden yhteistyösuhteiden kautta.  Hän rakentaa ja ylläpitää 

paitsi yrityksen ulkoisia verkostoja, niin myös yrityksen sisäisiä verkostoja. Sisäisten 

verkostojen avulla toimitusjohtaja edistää haluttujen arvojen ja organisaatiokulttuurin 

toteutumista, uudistumista, jatkuvaa kehittymistä, organisaation oppimista ja yhteisölli-

syyttä. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole ainoa yrityksen verkostojen ja yhteistyösuhtei-

den luoja sekä rakentaja, mutta erikoisasemansa vuoksi hänellä on kuitenkin yleensä 

muita organisaation jäseniä paremmat edellytykset näiden yhteistyösuhteiden ja verkos-

tojen johtamiseen sekä kehittämiseen. Koska aikaa on vain rajallinen määrä toimitusjoh-

tajan käytettävissä, on hänen priorisoitava verkostojaan. Yrityksen strategian puitteissa 

hänen on tehtävä valintoja sidosryhmiensä kesken ja panostettava varsinkin niihin yh-

teistyösuhteisiin, jotka tuottavat eniten lisäarvoa strategian kannalta. (Braksick, Hillgren 

2010) 

 

Verkostoitumisesta ja kumppanuuksien merkityksestä on puhuttu jo pitkään ja puhu-

taan. Varsinkin taloudellista hyötyä, kilpailuetua ja tehokkuutta tavoittelevia yhteis-

työsuhteita on luotu jo vuosia yritysten välillä. Erilaisten taloudellisten verkostojen 

ohella muodostuu yhä enemmän uudenlaisia yhteisöjä ja sosiaalisia verkostoja. Samaan 

aikaan käyttöömme tulee myös uusia verkostoitumisen työkaluja. (Kehusmaa 2011) 

 

4) Kehittymisen johtaminen on neljäs toimitusjohtajan keskeisistä tehtävistä. Yrityk-

sen kilpailukyky rakentuu sen ydinosaamisen varaan. Ilman erityistä tai vaikeasti kopi-

oitavaa, muista alan toimijoista erottuvaa ydinosaamista, on yrityksen mahdotonta me-

nestyä pitkällä tähtäimellä. Toimitusjohtaja on se, joka viime kädessä vastaa että yrityk-

sen organisaatio ja sen osaaminen kehittyvät siten, että strategiassa linjattu ydinosaami-
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nen ja sen varaan rakennetut kilpailuedut vahvistuvat. Kehittymisen, osaamisen ja op-

pimisen johtajana toimitusjohtaja on myös valmentajan roolissa. Hänen tehtävänään on 

sparrata, ohjata ja valmentaa niin, että organisaation kokonaisosaaminen kasvaa yksilöi-

den osaamisen kehittymisen kanssa. ( Kehusmaa 2011 & Hiltunen 2011) 

 

Yrityksen strategiset kilpailuedut ja erottautumistekijät luodaan ydinosaamisen varaan. 

Ydinosaaminen on osaamista, joka on organisaation hallussa, ei vain organisaation yk-

sittäisten jäsenten. Se on jotain osaamista, jota muilla alan toimijoilla ei ole. Se on syn-

tynyt tai kehitetty yleensä pidemmän ajan kuluessa, eikä sitä pysty siirtämään, kopioi-

maan tai juurruttamaan toiseen organisaatioon hetkessä. Tällainen ydinosaaminen voi 

olla tuotteisiin, prosesseihin tai toimintamalleihin liittyvää. Se on jollain tapaa kiinnitty-

nyt osaksi yrityksen organisaatiokulttuuria ja arvoja. Ydinosaamista arvostetaan ja sitä 

vaalitaan koko yrityksen henkilökunnan puolesta. Toimitusjohtaja vastaa yrityksen kil-

pailukyvyn säilymisestä ja kehittymisestä muuttuvassa ympäristössä. Hän siis vastaa 

myös siitä, että se osaaminen, johon kilpailukyky perustuu, uudistuu ja kehittyy jatku-

vasti. (Rohlander 2013) 

 

Kehittymisen johtaminen ei ole esimerkiksi vain esimiesvalmennuksen järjestämistä tai 

yksittäisen kehittämishankkeen johtamista. Kehittymisen johtaminen on kokonaisvaltai-

sen näkemyksen luomista siitä, miten yrityksen on uudistuttava toteuttaakseen strategi-

sen tahtotilansa. Se on strategiaa toteuttavien arvojen, organisaatiokulttuurin, johtami-

sen ja toimintamallien pitkäjänteistä kehittämistä. Se on oppivan organisaation edistä-

mistä, ihmisten kannustamista jatkuvaan kehittymiseen, innovatiivisuutta arjenkin tasol-

la, jatkuvaa parantamista ja uusien näkökulmien hakua, avoimuutta uusille ideoille, asi-

oille ja toimintatavoille sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamista ja löytämistä 

(Rohlander 2013). 

 

Toimitusjohtajan tulee edistää organisaatiokulttuuria, jossa uudistuminen on luonnolli-

nen osa kokonaisuutta. Ihmisillä on tahto kehittyä ja kehittää. He ymmärtävät uudistu-

misen strategisen merkityksen. Asioiden johtaja tahtomattaankin helposti jäykistää or-

ganisaatiota ja se jää niin sanotusti puolustusasemiin. Ihmisten johtaja puolestaan auttaa 

muita kehittymään ja uudistumaan, mikä on organisaation kehityksen kannalta välttä-

mätön ehto. Kehittymistä johtaakseen toimitusjohtajan on panostettava ihmisten johta-

miseen asioiden johtamisen sijaan. (Kehusmaa 2011) 
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5.2 Kenestä toimitusjohtajaksi? 

 

”Kannattaa ymmärtää, mihin ryhtyy… 

Onko elämän tarkoitus kiivetä uraportaita ylöspäin vai onko jokin muu asia kenties tär-

keämpää. Toimitusjohtajan työ on todella yksinäistä ja epävarmaa, työsuhdeturva on 

olematon ja paine on kova”. (Kontkanen, Makkonen 2008, s.38)  

 

Kuten Kontkanen ja Makkonen kirjassaan surutta kuvaavat, on toimitusjohtajan työ 

yksinäistä, sitovaa ja erittäin vastuullista. Kuitenkin moni haluaa toimitusjohtajaksi. 

Ehkäpä tietämättään, mitä tuo nimike todella tarkoittaa ja pitää sisällään. Olen kirjoitta-

nut paljon toimitusjohtajuuden raatelevasta puolesta, mutta onhan tässä työssä paljon 

positiivisiakin puolia ja etuja. Ajateltaessa toimitusjohtajuuden mielekkyyttä työnä, seu-

raavat ominaisuudet toimivat hyvinä kannattavuuden mittareina työlle henkilön omasta 

näkökulmasta: 

 työtehtävän edellyttämien taitojen moninaisuus: erilaiset taidot ja kyvyt katta-

vasti liiketoiminnan hallinnoinnista ja johtamisesta 

 työtehtävien sisällön mielekkyys: työn muodostuminen kokonaisuuksista 

 työn merkityksellisyys: työn vaikutukset omaan organisaatioon ja muihin sidos-

ryhmiin ympärillä ovat laajat 

 mahdollisuus itsenäiseen toimintaan on suuri: omien aikataulujen ja työskentely-

tapojen valinta on vapaata kunhan odotetut tulostavoitteet saavutetaan organisaa-

tiossa 

 palaute työn tuloksesta on toimitusjohtajalla hyvin yrityskohtaista ja riippuu pal-

jon hallitustyöskentelyn aktiivisuudesta 

 jatkuvan kehittymisen mahdollisuus ja luovuus osana työtä on suuri jos vaan 

toimitusjohtaja itse niin haluaa 

 

Näin tarkasteltaessa voisi todeta, että toimitusjohtajilla on hyvät edellytykset kokea tyy-

tyväisyyttä ja iloa työssään jo pelkän monipuolisen työn sisällön johdosta. (Kehusmaa 

2011) 

 

Toimitusjohtajan rooli muistuttaa monessa mielessä, sekä hyvässä että pahassa, yrittäjän 

roolia enemmän kuin niin sanotun rivijohtajan työ. Toimitusjohtajan työ todellakin on 

itsenäistä, hänellä on muun muassa paljon valinnan vapauksia sen suhteen, mihin hän 

työaikaansa käyttää. Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely tuovat luonnollisesti tietyt raa-
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mit toimitusjohtajan työhön, mutta hänen oma tausta ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat 

paljon hänen suuntautumistaan työssään. Kuten yrittäjällä niin myös toimitusjohtajalla 

on viime käden päätösvalta kaikista asioista hallituksen määrittelemissä puitteissa. Joh-

toryhmässäkin viimeisen sanan sanoo toimitusjohtaja. Hän kantaa vastuun kaikista pää-

töksistä, jopa oman paikkansa menettämisen uhalla. (Garten 2008) 

 

Toimitusjohtajan työtä kuvastaa myös yrittäjämäinen yksinäisyys, joka tulee vallan ja 

itsenäisyyden myötä. Hänen organisaationsa on koko organisaatio, jota hän johtaa joh-

toryhmän avulla tai sen kautta. Toimitusjohtajan lähipiiri työssä koostuu johtoryhmän 

ohella ehkä muutamasta muuta avainhenkilöstä, mutta silti hänellä ei ole varsinaisia 

kollegoja kuten kaikilla muilla organisaation jäsenillä on. (Hyväri, Husso, Kumpula jne 

2007) 

 

5.3 Toimitusjohtajasopimus 

 

Toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet ovat tarkasti määritelty laissa ja ne ovat suu-

ret. Työsuhdeturvaa tähän tehtävään ei lain puolesta varsinaisesti ole, puhumattakaan 

työehtosopimuksista. Toimitusjohtajan on hoidettava nämä asiat itse kuntoon ja neuvo-

teltava yrityksen kanssa taatakseen selustansa. (Kehusmaa 2011) 

 

Toimitusjohtaja on jokaiselle yritykselle tärkein yksittäinen voimavara. Onnistuessaan 

toimitusjohtaja saa uutta tuulta yhtiön purjeisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että työssä 

onnistuu parhaiten ainoastaan, kun osapuolten odotukset ovat selvillä puolin ja toisin.  

Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yrityksen hallintoelin samaan tapaan kuin hallitus ja 

yhtiökokous. Toimitusjohtaja ei siis ole työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan ase-

maa ja tehtäviä säännellään lähinnä osakeyhtiölaissa, avoimista yhtiöistä ja komman-

diittiyhtiöistä annetussa laissa sekä osuuskuntalaissa. Toimitusjohtajan vastuu on sa-

mankaltaista kuin yhtiön hallituksen vastuu. (Lexlan 2013) 

 

5.3.1 Kirjallinen sopimus 

 

Toimitusjohtajasopimuksen huolellinen laadinta on tärkeää sekä toimitusjohtajan että 

yhtiön kannalta. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään toimitusjohtajan ja yhtiön 

oikeudet ja velvollisuudet. Toimitusjohtajasopimus ei ole työsopimus eikä siihen näin 

ollen sovelleta työlainsäädäntöä vaan yleisiä sopimuksia koskevia oikeussääntöjä ja 
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periaatteita. Siinä voidaan kuitenkin viitata työsopimusoikeudellisiin määräyksiin. Esi-

merkiksi lomaetuuksien voidaan sopia kertyvän vuosilomalain mukaan. Toimitusjohta-

jan eläke määräytyy kuitenkin työeläkelainsäädännön mukaisesti. (Sotka 2013) 

 

Johtajasopimus määrittää palvelussuhteen ehdot ja sopimus on hyvä tehdä mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa, jotta vältettäisiin sopimukseton tila ja jotta sopimus olisi 

voimassa osapuolten välillä heti palvelussuhteen alkaessa. Johtajasopimuksen laatimi-

seen ja ehtoihin tulisi paneutua huolella sitä tehtäessä, koska hyvin ja kattavasti laadittu 

sopimus on tärkeä yrityksen kannalta ja siihen panostaminen laatimisvaiheessa saattaa 

tuoda säästöjä myöhemmässä vaiheessa. (Lexlan  2013) 

 

5.3.2 Toimitusjohtajasopimuksen keskeiset kohdat 

 

Sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Yritys ja toimitusjohtaja 

voivat sopia palvelussuhteen kestosta aivan vapaasti.  Myös toimitusjohtajan eläke-

etuuksista sekä kilpailukiellon velvoittavuudesta sopimuksen päättymisen jälkeen kan-

nattaa sopia. Jos toimitusjohtaja jää työttömäksi, hänen on mahdollista saada ansiosi-

donnaista työttömyyskorvausta, mikäli hän on kuulunut työttömyyskassaan. (Elinkei-

noelämän keskusliiton julkaisut 2012) 

 

5.3.3 Palkka, palkkiot ja kannustinjärjestelmät 

 

Toimitusjohtajasopimuksessa on syytä määritellä huolella, miten toimitusjohtajan pal-

kitseminen tapahtuu, jotta hänen toimintansa ohjautuu oikeaan suuntaan eli kohti yhtiön 

strategisia tavoitteita. Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu yleensä kuukausi-

palkasta ja erilaisista luontoiseduista ja/tai kannustinjärjestelmästä sekä mahdollisesta 

yksilöllisestä eläkepaketista. Palkkioon saattaa kuulua myös osakeomistusta tai -

optioita. (Sotka 2013) 

 

Sopimuksessa olisi hyvä sopia ainakin palkasta tai palkkiosta, mahdollisista optioista, 

erilliskorvauksista, eläke-etuuksista, bonuksista ja muista mahdollisista etuuksista sekä 

vastuuvakuutuksesta. Keskeistä palkkaukseen liittyen on sopia myös työajasta, lomasta, 

lomakorvauksista sekä oikeudesta sairausajan palkkaan. Myös palkan tai palkkion tar-

kistamisen perusteet olisi syytä kirjata sopimukseen. (Sotka 2013) 
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Erikseen tulee myös sopia kannustinjärjestelmästä, jos sellaista aiotaan käyttää. Yrityk-

sen pitää päättää, halutaanko yrityksestä omistajille välitöntä taloudellista tulosta vai 

toimitaanko enemmänkin pitkällä tähtäimellä, jolloin taloudellinen hyvä realisoituu 

omistajille yrityksen arvonnousuna. Parhaiten toimivana kannustimena on pidetty lisä-

palkkioita tai erilaisia bonuksia, jotka perustuvat suoraan yrityksen tuottamaan tulok-

seen. (Sotka 2013) 

 

5.3.4 Salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto 

 

Toimitusjohtajasopimuksessa on syytä sopia salassapidosta, kilpailukiellosta, rekrytoin-

tirajoituksesta sekä immateriaalioikeuksista; keksintöjen, tekijänoikeuksien jne. käyttö- 

ja hyödyntämisoikeuksista. Näiden tarkoituksena on suojata yrityksestä palvelussuhteen 

aikana saatuja tietoja. Näistä sovittaessa on järkevää määritellä tarkasti kilpailevan toi-

minnan sisältö, salassa pidettävät tiedot, sekä alkamisen ajankohta. Salassapitovelvolli-

suus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä ja kilpailukielto kannattaa sopia jatkumaan myös 

tietyn ajan palvelussuhteen päättymisen jälkeen. (Sotka 2013) 

 

Lisäksi on sovittava näiden rikkomisesta aiheutuvasta vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Normaalisti vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että vahinkoa on todellisuudessa 

syntynyt sekä, että toiminnalla ja syntyneellä vahingolla on syy-yhteys, joiden toteen-

näyttäminen saattaa olla hankalaa. Siksi yrityksen on suositeltavaa käyttää johtajasopi-

muksessa sopimussakkolauseketta, jolloin riittää, että näytetään toteen pelkästään sopi-

musrikkomus. (Sotka 2013) 

 

 

5.3.5 Raportointivelvollisuus ja toimivallan rajoitukset 

 

Lisäksi kannattaa sopia toimitusjohtajan raportointivelvollisuudesta yrityksen hallituk-

selle sekä toimivallan mahdollisista rajoituksista. Jotta rajoituksella kuitenkin olisi tosi-

asiallinen vaikutus, on järkevää sopia vahingonkorvausvelvollisuudesta toimivallan yli-

tyksen seurauksena. (Lexlan Oy 2013) 
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5.3.6 Menettelytavat sopimuksen päättyessä 

 

Kun toimitusjohtajan ja yhtiön tiet kuitenkin joskus eroavat, on syytä etukäteen tark-

kaan sopia millaisen korvauksen hän eri tilanteissa saa ja mitkä ovat menettelytavat so-

pimuksen päättyessä. Toimitusjohtajan sopimussuhde kun lopetetaan usein ilman en-

nakkovaroitusta. (Kehusmaa 2011) 

 

Toimitusjohtajasopimuksessa on syytä sopia irtisanomisesta, irtisanomisajasta, irtisa-

nomisen vaikutuksista sekä työskentelyvelvoitteesta irtisanomisaikana. Lähtökohtaisesti 

toimitusjohtajalla ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan, mutta tästäkin on mahdollis-

ta erikseen sopia. Toimitusjohtajalle voidaan maksaa esimerkiksi irtisanomisajan palk-

ka, jolloin hän pysyy töissä irtisanomisaikana. Toinen vaihtoehto on erokorvaus, jolloin 

toimitusjohtaja lähtee yrityksestä välittömästi. (Sotka 2013) 

 

Suositeltavaa on kuitenkin sopia irtisanomisesta välittömin vaikutuksin, ilman irtisano-

misaikaa, koska tällöin sopimus voidaan päättää heti luottamuspulan mahdollisesti valli-

tessa. Sopimuksen päättämisestä sovittaessa, voidaan sopia myös mahdollisesta erokor-

vauksesta, jos sellaista aiotaan päättämistilanteessa maksaa. Johtajasopimuksessa on 

syytä tarkoin ja yksityiskohtaisesti selvittää milloin erokorvausta maksetaan ja milloin 

ei makseta. Korvausvaihtoehtoja verotetaan eri tavalla. Irtisanomisajan palkka tuo työn-

antajalle normaalit palkan sivukulut. Koska erokorvaus on kompensaatio nopeasta läh-

temisestä, palkan sivukuluja ei tarvitse maksaa. (Sotka 2013) 

 

Yrityksen kannalta on tarkoituksenmukaista sopia, että erokorvausta maksetaan vain 

silloin kun sopimus päätetään yrityksen puolelta tai kun toimitusjohtaja päättää sopi-

muksen yrityksestä johtuvasta syystä (Sotka 2013). 

 

5.3.7 Erimielisyyksien ratkaisumekanismit 

 

Vaikka johtajasopimuksen tekemiseen on panostettu ja sopimuksesta on tehty mahdolli-

simman kattava, syntyy joskus riitoja. Tämän vuoksi on tärkeää sopimuksen tekovai-

heessa varautua tällaisiin riitoihin kirjaamalla sopimukseen riitojen ratkaisua koskeva 

kohta. Tarkoituksenmukaisinta on usein käyttää välimiesmenettelylauseketta, jossa so-

vitaan riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. (Sotka 2013) 
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Välimiesmenettelyä pidetään kalliina, mutta menettelyn ei-julkisuus, joustavuus, nopeus 

ja ratkaisun välitön lainvoimaisuus sekä täytäntöönpanokelpoisuus puhuvat sen käyttä-

misen puolesta. Välimiesmenettelyn ratkaisu on lopullinen eli siitä ei ole valitusmahdol-

lisuutta. Välimiesmenettelyn etuihin kuuluu lisäksi se, kuten edellä on todettu, että se 

toimitetaan suljetuin ovin asianosaisten kesken, jolloin vältetään julkisesta oikeuden-

käynnistä mahdollisesti aiheutuva negatiivinen julkisuus. (Sotka 2013) 

 

5.4 Toimitusjohtajan työn haasteet 

 

Toimitusjohtajan työarki ja asema ovat vaativia ja jopa sekavia, on omattava samaan 

aikaan useita ominaisuuksia ja johdettava sekä palveltava vielä useita ympärillä olevia 

ihmisiä ja tahoja. Toimitusjohtajan työn haasteet ovat moninaisia. Ne riippuvat osaksi 

siitä millaisessa yrityksessä, toimintaympäristössä ja tilanteessa toimitusjohtaja työsken-

telee. Jokainen toimitusjohtaja arvioi työnsä haasteita myös oman persoonansa, johta-

mismallinsa, työuransa ja elämänkokemuksen kautta. Yhdellä toimitusjohtajalla voi olla 

ongelmia ajankäyttönsä kanssa kun taas toinen on oppinut kokemuksen kautta prio-

risoimaan tehtävänsä ja päässyt näin eroon ainaisesta kiireestä. (Kehusmaa 2011 & Hil-

tunen 2011) 

 

5.4.1 Ajankäyttö 

 

Toimitusjohtajalla on periaatteessa vapaus oman työnsä sisällön määrittelyyn, mutta 

toimitusjohtajan asemaan kohdistuu suuri määrä odotuksia ja paineita eri puolilta orga-

nisaatiota sekä myös sidosryhmiltä. Tyypillisesti henkilöstön jäsenet eri organisaatioissa 

puhuvat, kuinka toimitusjohtajalla on liian vähän aikaa heille ja kuinka mahdotonta on 

saada järjestettyä tapaamista lyhyellä tai joissakin tapauksissa edes pidemmälläkään 

varoitusajalla toimitusjohtajan kanssa ( Kehusmaa 2011). 

 

Osan ajankäytön haasteesta luo se, että toimitusjohtajan työ on itse asiassa jonkinlaista 

varalla oloa 24 tuntia vuorokaudessa, sisäistä yrittäjyyttä. Toimitusjohtaja on se henkilö, 

johon otetaan yhteyttä muun muassa kriisitilanteissa, sattuipa tuo kriisi mihin vuoro-

kauden aikaan tahansa. Toimitusjohtajan odotetaan edustavan ja osallistuvan erilaisiin 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hänen on oltava mukana omissa keskeisissä henkilöstö- ja 

asiakastilaisuuksissa, mutta myös erilaisissa sidosryhmätapahtumissa. Tämän lisäksi 

hänen pitäisi olla toimistollaan henkilöstön parissa, huolehtia organisaation toiminnan 
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sujuvuudesta ja antaapa vielä työn teollaan esimerkkiä joskus kenttätasolla. (Kehusmaa 

2011) 

 

Toimitusjohtajan pitää vaan pystyä sanomaan EI joskus tärkeillekin asioille. Hänen on 

siedettävä sitä kritiikkiä ja arviointia, jota kieltäytyminen väistämättä herättää. Toimi-

tusjohtajan on opittava löytämään tasapaino omassa elämässään työn ja elämän muiden 

osa-alueiden välillä. Hänen on osattava ensin johtaa itseään ja vasta itsensä johtamisessa 

onnistuttuaan pystyy myös johtamaan oikein muita.  Tämä kaikki vaatii pohdintaa omis-

ta elämänarvoista, kypsää asennetta sekä kykyä ja rohkeutta toimia valitsemiensa peri-

aatteiden mukaisesti, vaikka kaikki muut eivät olisikaan samaa mieltä. (Sydänmaalakka 

2007)  

 

Toimitusjohtajan on paneuduttava oman ajan käyttönsä syvälliseen miettimiseen, ei 

ainoastaan organisoida omaa kalenteriaan sujuvaksi vaan pohdittava mille asioille hänen 

kannattaa työssä ja elämässä varata aikaa. On helppo ajautua asioiden ja kalenterin oh-

jattavaksi sen sijaan, että itse tekisi todellisia valintoja asioiden suhteen. Toimitusjohtaja 

näyttää kuitenkin esimerkkiä tässäkin asiassa omalle organisaatiolleen. Hänen ajankäyt-

tö ja siihen liittyvät ongelmat heijastuvat koko organisaatioon. Kuten usein asiakkaat, 

yhteistyökumppanit, henkilöstö ja toimitusjohtajakin on tullut todenneeksi, että organi-

saatio on sellainen kun sen toimitusjohtajakin, niin hyvässä kuin pahassakin. (Braksick, 

Hillgren 2010) 

 

Kiirekulttuuria lietsova tai organisaatiolle kiirettä omalla hallitsemattomalla ajankäytöl-

lään aiheuttava toimitusjohtaja vain vahingoittaa yritystä. Nykyään kuitenkin näyttää jo 

siltä, että kiireestä puhuminen itsestään selvänä tai jopa ihannoitavana asiana on vähen-

tynyt niin yrityksissä kuin julkisuudessakin. Kiirettä ja täyteen ahdettuja kalentereita 

arvostetaan yhä vähemmän. Toimitusjohtajan kiireen hallitseminen vaatii, sitä että ottaa 

vastuuta myös omasta hyvinvoinnistaan, kehittää läsnäolon taitojaan ja tekee yhä tietoi-

sempia valintoja päivittäin. (Kehusmaa 2011) 
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”Toimitusjohtajalle ohjeita kiireen hallintaan ja poistamiseen: 

 vision kirkastaminen ja päämäärään motivointi niin itsessään kuin myös organi-

saatiossaan 

 oleelliseen keskittyminen ja muun henkilöstön auttaminen kyseisessä asiassa 

 johdonmukainen ja linjakas johtaminen 

 oman osuutensa tiedostaminen ja sen vaikuttaminen organisaatiokulttuurin ra-

kentumisessa 

 inspiroiva tapa motivoida ympärillä oleviaan 

 ideoiden ja asioiden todellinen kuunteleminen 

 luottamuksen rakentaminen 

 erilaisuuden hyväksyminen ja sitä kautta hyödyntäminen 

 läsnäolo ja arvostus kohtaamisissa” 

(Kehusmaa 2011, s.51) 

  

5.4.2 Ristiriitaiset odotukset 

 

Yleisten johtajuutta koskevien asenteiden ja odotusten lisäksi johtajalle asetetaan myös 

vaatimuksia, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Hänen on kyettävä ikään kuin käyttä-

mään koko skaalaa aina tilanteesta ja henkilöstöstä riippuen. Tätä ristiriitaa esiintyy eri 

ihmisiltä ja sidosryhmiltä tulevien odotusten välillä tai toimitusjohtajan omien odotusten 

ja hänelle asetettujen tavoitteiden välillä. (Sydänmaalakka 2012) 

 

Johtajuuden ristiriitaiset vaatimukset 

Läheisten suhteiden rakentaminen alaisiin päin  Sopivan etäisyyden säilyt-

täminen 

 

                                  Paine toimia keulakuvana    Tarve pysytellä taustalla 

                                  

                                  Henkilöstöön luottaminen    Tilanteiden kehittymisen 

seuranta 

 

                       Oman ajan suunnittelu    Joustavuus yllättävien tilan-     

teiden varalle 

  

 Visionäärinen johtajuus     Tarve pitää jalat maassa 

 

           Dynaamisuus      Analyyttisyys 

 

            Itsevarmuus    Nöyryys 

 

 (Sydänmaalakka 2012) 
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Hallituksella ja johtoryhmällä taas voi olla eriäviä näkemyksiä siitä, millä aikavälillä 

odotetaan tuloksia tai mille tasolle tulostavoitteet asetetaan. Pitkäjänteiseen, jopa vuo-

siakin kestävään ja rahallisia investointeja vaativaan kehitystyöhön panostavat johto-

ryhmäläiset ja tuloksia suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä tavoittelevat hallituksen jäse-

net asettavat toimitusjohtajan puun ja kuoren väliin. (Kehusmaa 2011) 

 

Yrityksessä voi olla myös omistajajohtajia, jotka tarkastelevat yrityksen menestystä 

omasta, erilaisesta näkökulmastaan, sillä heidän henkilökohtainen omaisuutensa on 

kiinni yrityksessä. Omistajajohtajien ja niin sanottujen palkkajohtajien näkemyserot 

voivat aiheuttaa vakavia ristiriitatilanteita yrityksessä. Tyypillinen haasteellinen tilanne 

on esimerkiksi omistajajohtajan ja yrityksen ensimmäisen ulkopuolelta tulevan toimi-

tusjohtajan yhteistyön rakentaminen. Omistajajohtajan on usein vaikea luopua aiemmin 

hoitamistaan toimitusjohtajan vastuista ja ylipäätään operatiivisesta toiminnasta.  

Mikäli yrityksessä on kriittinen tilanne, palaa omistajajohtaja liiankin helposti takaisin 

päivittäiseen johtamiseen. Tällä puuttumisellaan hän osoittaa epäluottamusta organisaa-

tion muuta johtoa kohtaan, aiheuttaen turhautumista ja jopa organisaation yhteishengen 

kasvun hidastumisen. (Kehusmaa 2011) 

 

Johtoryhmien jäsenillä on keskenään erilaisia odotuksia, jotka liittyvät jopa henkilökoh-

taisiin tavoitteisiin, odotuksiin, omiin arvoihin ja näkemyksiin. Kukin johtoryhmän jä-

sen odottaa toimitusjohtajalta paitsi omien näkemystensä huomioimista niin myös mie-

lenkiintoa omaan tehtäväkenttäänsä. Mitä laajempi joukko toimitusjohtajalla on suoria 

alaisia, sitä enemmän häneltä odotetaan niin ajallista kuin sisällöllistä panostusta johto-

ryhmäläisten asioihin. Moni toimitusjohtaja pyrkii ratkaisemaan tätä ongelmaa pitämäl-

lä suorien alaistensa määrän mahdollisimman pienenä. (Valpola 2012) 

 

5.4.3 Asioiden priorisointi 

 

Asioiden priorisointi on toimitusjohtajan työn suurimpia haasteita. Priorisointi liittyy 

vahvasti edellä käsiteltyihin ajankäyttöä ja erilaisia odotuksia koskeviin haasteisiin. Yl-

lättävää on kuitenkin ettei monikaan toimitusjohtaja tunnista ajankäytön ja asioiden 

priorisoinnin välistä vahvaa yhteyttä.  

Toimitusjohtajat saattavat kokea olevansa muualta ohjattuja. Heidän kalenterinsa täyt-

tyvät heistä riippumattomista syistä ja he ovat voimattomia täysinäisten kalenterien 
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kanssa. Nämä toimitusjohtajat ovat käytettävissä kaikkeen liiaksikin. He katsovat käy-

tettävyytensä olevan roolin mukanaan tuoma ominaisuus, johon ei voisi vaikuttaa. He 

voivat pitää kaikessa mukana oloa velvollisuutena, mutta yhtälailla se voi olla heille 

mahdollisuus nähdä mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu ja tätä kautta olla mielestään 

paremmin perillä kaikesta. Monelle pullisteleva kalenteri voi myös vahvistaa oman työn 

merkitystä ja luo tunnetta, että toimitusjohtaja on mukana täysillä kaikessa toiminnassa. 

Ikävä kyllä tuo kalenteri on useasti täyttynyt priorisoimattomista tehtävistä. Näin ollen 

yrityksen ja organisaation kannalta olennaisen keskeisiä asioita lykkääntyy tai jää jopa 

kokonaan käsittelemättä. (Kehusmaa 2011) 

 

Toisaalta on myös toimitusjohtajia, jotka tekevät tiukkaa priorisointia ja valintoja sekä 

ilmaisevat nämä periaatteensa selvästi organisaatiolleen. Heidän johtoryhmänsä, muu 

lähipiiri ja jopa koko organisaatio tietävät tarkkaan pelisäännöt, joilla toimitusjohtaja 

priorisoi. Hänellä on tarkasti määriteltynä, milloin johtoryhmä kokoontuu, miksi yrityk-

sen strategisten asiakkaiden tapaamiset menevät kaiken edelle ja milloin hän on mukana 

missäkin henkilöstön tilaisuudessa. Hänen kalenteriinsa on merkitty jo kuukausien jopa 

vuosien ajalle tiedotustilaisuudet, johtoryhmän kokoukset ja hallituksen tapaamiset sekä 

muut hänen prioriteettilistansa kärjessä olevat asiat. Hän odottaa samaa kurinalaisuutta 

myös muilta ja näin ollen kokonaisuus pysyy hallinnassakin. Aiemmin tuota priorisoin-

tia tekivät toimitusjohtajan puolesta, tietenkin hänen ohjeistamilla säännöillä, sihteerit ja 

assistentit. Nykyään kun avustavista töistä on jouduttu luopumaan, on priorisointi pal-

jolti toimitusjohtajan itsensä vastuulla. (Kehusmaa 2011) 

 

Asioiden ja tehtävien priorisoinnin lähtökohtana on aina oltava toimitusjohtajan oma 

näkemys asioiden tärkeysjärjestyksestä. Tuo toimitusjohtajan näkemys on perustuttava 

yrityksen strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin. Kun strategia on riittävän yksiselittei-

nen, käytännönläheinen, yhteisesti laadittu ja hyväksytty niin hallituksen kuin muun 

johdon kanssa, antaa se perusteet tehtävien priorisointiin niin toimitusjohtajan työssä 

kuin laajemminkin organisaation toiminnassa. Parhaimmillaan strategia ohjaa päivittäi-

siä valintoja niin toimitusjohtajan kuin organisaation rivijäsenen työssä. (Mantere, 

Suominen, Vaara. 2011) 

 

Strategiatyötä koskeva ihannekuva ei toteudu vielä kovinkaan monessa yrityksessä koko 

henkilöstön keskuudessa, mutta toimitusjohtajan ja muun johdon valinnat tulisi aina 
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perustua vallitsevaan strategiaan, lähtien liikkeelle heidän omien työtehtäviensä prio-

risoinnista ja ajankäytöstään. (Kehusmaa 2011) 

  

5.4.4 Jatkuva esilläolo 

 

Toimitusjohtajalla on harvoin päiviä, jolloin ei olisi ainakin yhtä tai useampaa kokousta 

tai tapaamista, jossa hän toimii puheenjohtajana, jollakin tapaa esiintyjänä tai muutoin 

vaan keskeisessä roolissa. Toimitusjohtajaa arvioidaan usein eri lähtökohdista kuin mui-

ta osallistujia. Jatkuvat esiintymiset ja ylipäätään esillä oleminen ja kaikkien yrityksen 

sidosryhmien arvioinnin kohteena työskentely saattaa tuntua stressaavalta.  

Toimitusjohtaja on haluamattaankin yrityksen kasvot, varsinkin ulospäin, samoin kuin 

presidentti tai kuningas on valtion kasvot. Hän on organisaation ulkopuolella yrityksen 

tärkein edustaja. Muutama harkitsematon sana esimerkiksi asiakastapaamisessa voi ajaa 

strategisen asiakassuhteen kriisiin. Median kanssa jokainen toimitusjohtaja on harkitse-

va ja jollakin tapaa varautunut. Omassa organisaatiossa toimitusjohtajan sanoja, eleitä, 

ilmeitä ja valintoja punnitaan tarkemmin kuin muiden tekemisiä. Toimitusjohtaja on  

toimitusjohtaja riippumatta siitä onko hänellä työpäivä tai loma. Hän edustaa yritystä 

aina. (Braksick, Hillgren 2010) 

 

Tulee olo kuin toimitusjohtaja ei saisi olla normaali ihminen. Tämä onkin jokaisen toi-

mitusjohtajan käytävä jossakin vaiheessa uraansa läpi, näyttääkö olotilojaan ja tuntei-

taan, jos niin mitä voi näyttää ja miten tuo vaikuttaa organisaatioon. Asiat eivät kuiten-

kaan muutu jos niitä ei aleta muuttaa. Ehkäpä olisi aika alkaa tuoda ihmisyyttä ja ulko-

puolen ymmärrystä myös toimitusjohtajan virkaa kohtaan. (Kehusmaa 2011) 

 

Toimitusjohtajan kannattaa jatkuvasti arvioida ja kehittää omia vuorovaikutus-, viestintä 

ja esiintymistaitojaan. Johtaminen on suurelta osin vuorovaikutusta ja viestintää, toimi-

tusjohtajan asemassa tämä vielä korostuu. Itsearvioinnin lisäksi toimitusjohtajan kannat-

taa pyytää palautetta viestintätaidoistaan henkilöiltä, joiden kanssa pystyy asiasta avoi-

mesti keskustelemaan ja joilta saa objektiivista palautetta. Myös ammattilaisia kannattaa 

hyödyntää viestintä- ja esiintymistaitojen kehittämisessään. (Hiltunen  2011) 
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5.4.5 Oma uudistuminen 

 

Jatkuva uudistuminen, kyky nähdä asioita uusista tai eri näkökulmista ja omaksua uusia 

toimintamalleja ovat tämän päivän työelämässä toimiville todellisuutta ja merkittäviä 

haasteita. Mitä pidemmälle etenemme työurallamme, sitä helpommin palaamme hyö-

dyntämään aiemmin kokeiltuja ja käytännössä hyväksi todettuja malleja. Lukkiudumme 

ehkä jopa tiettyihin asenteisiin ja mielipiteisiin. Emmekä kykene hyväksymään erilaisia 

tai uusia näkemyksiä. Mielen pitäminen avarana ja avoimena uudelle vaatii useimmilta 

paljon ponnisteluja. (Kehusmaa 2011) 

 

Toimitusjohtajat ovat usein työelämässä pitkään toimineita ja kokeneita johtotehtävissä. 

Heille on kertynyt kokemusta setä onnistumisista että epäonnistumisista. He ovat olleet 

mukana ikävissä tilanteissa ja näistä on voinut jäädä huonoja muistoja. Tätä laajaa ko-

kemusmaailmaansa vasten he peilaavat organisaation eri tilanteita tietoisesti ja tiedos-

tamattaankin. Joskus nuo huonot kokemukset voivat muodostua esteeksi uudistumiselle 

ja muutoksille. Toimitusjohtajan työssä katse on oltava tulevassa, ei menneisyydessä. 

Toimitusjohtajan oletetaan ja odotetaan olevan yrityksen suunnannäyttäjä, innostaja ja 

kannustaja uuteen, saaden turvattoman tuntumaan turvalliselta. Uusia asioita, ideoita ja 

näkökulmia vierastava toimitusjohtaja vahingoittaa yrityksen uudistamishalua ja estää 

omalla toiminnallaan organisaation kyvykkyyttä toteuttaa uudistuksia. (Hiltunen 2011) 

Toimitusjohtajalta odotetaan esimerkillisyyttä niin pienissä kuin suurissa asioissa. Toi-

mitusjohtajat eivät aina edes ymmärrä, kuinka paljon ihmiset tarkkailevat toimitusjohta-

jan tekoja ja kuinka suuri vaikutus niillä on. Ideointiin, kehittämiseen ja uusien toimin-

tamallien omaksumiseen kannustava toimitusjohtaja ei ole uskottava, jos hän ei itse ole 

valmis omaksumaan uusia työtapoja ja välineitä omassa työssään. (Sydänmaalakka 

2012) 

Pitkästä ja vakuuttavasta johtajaurastaan tai nykyisestä asemastaan huolimatta kukaan 

toimitusjohtaja ei ole koskaan valmis johtaja. Uutta omaksuttavaa löytyy omasta organi-

saatiosta, sidosryhmistä ja yhteiskunnasta jatkuvasti. Moni toimitusjohtaja ammentaa 

uusia näkökulmia verkostoitumisenkin avulla. (Kehusmaa 2011) 
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5.4.6 Itsensä johtaminen 

 

Yksinkertaistettuna toimitusjohtaja on sisäinen yrittäjä, jos ei ole sitten jopa yrittäjätoi-

mitusjohtaja (Hyväri, Husso, Kumpula jne. 2007.). Helposti johtajat johtavat muita 

unohtaen itsensä. Toimitusjohtajat johtavat organisaatiota kokonaisvaltaisesti. He huo-

lehtivat muista ja ympäröivästä yrityksestä. Jotta pystyy todella johtamaan muita on 

toimitusjohtajan ensiksi osattava johtaa itseään ja peilattava objektiivisesti tapahtumia ja 

tilanteita. Itsereflektointi on vaikea, mutta oppia antava työkalu toimitusjohtajalle. (Kar-

jalainen 2012) 

 

Miten toimitusjohtaja voi vaatia muilta jotain, jota ei itse omalla esimerkillä tee oikein. 

Jos toimitusjohtaja ei pidä jämäkästi aikataulujaan hallinnassa niin yrityksessä kuin 

omassa kalenterissaan, ei hän voi vaatia sitä muiltakaan.  Vastuut ovat tässä asemassa 

suuret ja aikaa on vuorokaudessa liian vähän, on osattava organisoida, priorisoida, dele-

goida ja huolehdittava myös itsestään. Toimitusjohtajan tulee olla jollakin tapaa jopa 

kylmä kritiikille ja haukkumiselle, jotta hän pystyy pestinsä hoitamaan kadottamatta 

itseään. Hänen on uskottava omaan itseensä ja päätöksiinsä. Toimitusjohtajan työn oppii 

vain kokemalla onnistumisia ja tekemällä virheitä. Kummatkaan eivät lopu ennen kuin 

ura loppuu. (Pohjanheimo 2012) 

 

5.4.7 Kriisit 

 

Jokainen toimitusjohtaja kohtaa työssään jonkinlaisia kriisejä. Kriiseissä voi olla kyse 

liiketoiminnan heikosta menestyksestä, henkilöstöongelmista, merkittävästä laatuvir-

heestä, yrityksen mainetta vahingoittavasta median uutisoinnista, väärinkäytöksistä, 

vahingoista, poikkeamista toimituksissa tai onnettomuudesta. Vakavassa tilanteessa 

katseet kääntyvät toimitusjohtajaan, niin yrityksen ulkopuolelta kuin sisäpuoleltakin. 

Toimitusjohtajan vastuu kasvaa kriisitilanteissa kun hänen odotetaan niin sanotusti as-

tuvan joukkojensa eteen ja ottavan ohjat käsiinsä. Esimerkillisesti hoidettu kriisitilanne 

tekee toimitusjohtajasta sankarin, kun taas epäonnistunut kriisin hoito päinvastaisen. 

Pienikin virheaskel kriisitilanteessa asettaa toimitusjohtajan kritiikin armoille. (Kehus-

maa 2011) 
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Toimitusjohtaja on eräänlaisessa hälytysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Jos teh-

das palaa, yrityksen tuotteissa havaitaan vahingollisia virheitä tai yövuoron henkilöstö 

ulos marssii, otetaan yhteys välittömästi toimitusjohtajaan. 

Kriisitilanteita pyritään nykyään jo ennakoimaankin ja niiden varalle laaditaan ohjeis-

tuksia miten toimia kyseisessä tilanteessa. Valitettavasti moni kriisi tulee kuitenkin yllä-

tyksenä kaikista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä ja ennakoinnista huolimatta. Useasti 

tämä asettaa toimitusjohtajan sellaisten ratkaisujen eteen, joita ei ole edes pystytty en-

nalta miettimään.  

Kyky hoitaa kriisitilanteita ei ole vain suurten tai keskisuurten yritysten, tunnettujen 

organisaatioiden tai pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilta vaadittava ominaisuus. Pieni ja 

tuntematonkin yritys voi joutua laajamittaiseen kriisiin.  Kriisijohtaminen on oltava jo-

kaisen toimitusjohtajan vahvuus. Se on itse asiassa suurin tehtävä koko toimitusjohtajan 

toimenkuvasta yrityksestä riippumatta. Joskus jopa toimitusjohtajat elävät näistä kriisien 

ratkaisemisesta ja tuntevat työnsä tärkeäksi niiden kautta, oppien uutta ratkaisun löytä-

misestä ja ehkäpä avaten aivan uusia ovia, mitä ei olisi tullut ymmärtäneeksikään ennen 

kriisiä. Toimitusjohtajan tehtävä on yksinkertaisesti saada muutettua kriisi menestyk-

seksi. (Kehusmaa 2011) 

 

”Epäonnistuminen on menestys, jos teet siitä sellaisen” 

-Juhani Tamminen, Aurinkokuningas- 

 

5.4.8 Tappiolliset tulokset 

 

Tappiollinen tulos on aina pettymys, on sitten lähtökohdat tai odotukset olleet mitkä 

tahansa. Negatiivinen tulos aiheuttaa yleensä kulujen karsimista ja uudelleen pohdiske-

lua yrityksessä. Toimitusjohtaja joutuu vastaamaan tappiollisesta tuloksesta niin ylös-

päin hallitukselle ja yrityksen omistajille kuin myös alaspäin henkilöstölle, tehden mah-

dollisesti rankkojakin linjavetoja ja irtisanomisia. Kuten moni muukin asia yrityksessä, 

henkilöityy myös tappiollinen tuloskin toimitusjohtajaan. Hän on joukkojaan johtanut 

tiettyyn suuntaan ja hänen on vastuu kannettava, vaikka tappiollisuuteen vaikuttaisi ul-

kopuolisetkin tekijät. Toimitusjohtajan paikka on vaativa ja tuulinen. Esimerkiksi kol-

mas peräkkäinen tappiollinen neljännesvuosi saattaa tietää toimitusjohtajan irtisanomis-

ta.  

Toimitusjohtajan motivaation kannalta on olennaista, että hänen työnsä tuloksia arvioi-

daan oikeassa suhteessa yrityksen tilanteeseen ja toimintaympäristöön nähden. Toimi-
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tusjohtajille asetetaan toisinaan epärealistia odotuksia omistajien ja oman organisaation 

taholta, tekemättä kunnon taustatyötä yrityksen sen hetkisestä tilanteesta ja siihen vai-

kuttavista tekijöistä. Esimerkiksi pitkän tappioputken katkaisu laskevassa markkinati-

lanteessa edellyttää jo merkittävää strategista suunnanmuutosta ja toiminnan uudista-

mista. Nämä asiat eivät tapahdu muutamassa kuukaudessa. (Kehusmaa 2011) 

 

5.4.9 Toimimaton johtoryhmätyöskentely 

 

Toimitusjohtajat saavat useimmissa tapauksissa nimetä johtoryhmän ja he mainitsevat 

johtoryhmän yhdeksi tärkeimmistä tai jopa tärkeimmäksi sidosryhmäkseen. Johtoryh-

män asemaan ei ole toimitusjohtajan aseman tapaan määritelty lainsäädännössä, mutta 

usein organisaatiossa johtoryhmällä on hyvin keskeinen rooli. Yritykset määrittelevät 

johtoryhmän hallintoperiaatteissaan toimitusjohtajaa yrityksen johtamisessa avustavaksi 

elimeksi. Johtoryhmän keskeisen roolin näkökulmasta ei ole siis ihme, että johtoryhmä-

työskentelyn ongelmat nousevat toimitusjohtajan haasteellisten asioiden kärkeen. Toi-

mitusjohtajien huoli ei ole turha, sillä johtoryhmätyöskentelyssä on kehitettävää mones-

sa suhteessa. Johtoryhmät koostuvat kunnianhimoisista, menestyneistä ja kovatahtoisis-

ta jäsenistä. Näkemyseroja syntyy ja yhteisten ratkaisujen löytäminen voi tuottaa on-

gelmia niin suurissa strategisissa linjauksissa kuin pienissäkin asioissa. Johtoryhmän 

kokousajat voivat kulua toisarvoisiin asioihin ja liiketoiminnan kannalta olennaiset pää-

tökset jäävät tekemättä. Tästä seurauksena turhautuu toimitusjohtaja ja myös johtoryh-

mä, lopulta vaikutus kattaa koko organisaation. Joskus muu organisaatio kärsii jopa 

eniten johtoryhmän jäsenten erimielisyydestä ja päättämättömyydestä kun asiat vain 

junnaavat paikallaan ja oman työn kannalta tärkeitä linjauksia ei saada tehtyä. Johto-

ryhmätyöskentelyn pahimpia ongelmia ovat asioiden rönsyily ja siitä seuraava aikapula. 

( Valpola 2012) 

 

Toimitusjohtajalla on kuitenkin työkaluja saadakseen johtoryhmätyöskentely pysymään 

hallinnassa. Työskentelyn haasteet ovat konkreettisia asioita, joihin tulee puuttua konk-

reettisilla keinoilla, esimerkiksi vakioimalla asialistaa, varaamalla tietyt ajat kunkin asi-

an käsittelyyn ja pysymään määritetyssä ajassa sekä huolehtimalla, että jokainen jäsen 

valmistautuu kokouksiin sen edellyttämällä vakavuudella. Toimitusjohtajan on johdet-

tava myös johtoryhmää ja määrättävät selkeät toimintapuitteet, joissa pysyä. (Kehusmaa 

2011) 
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Johtoryhmän jäsenten valinta on tavalla tai toisella kuitenkin viime kädessä toimitusjoh-

tajan oma valinta. Epäonnistuminen johtoryhmän rekrytoinnissa on toimitusjohtajalle 

todella paha virhearviointi, paljon pahempi kuin muille johtajille ja esimiehille henki-

löstön rekrytoinnissa epäonnistuminen.  

Toimitusjohtajalle hänen itse valitsemansa johtoryhmän jäsenen erottaminen on aina 

jossakin määrin julkinen epäonnistuminen organisaation sisällä ja joskus myös asiak-

kaiden ja median edessä. (Kehusmaa 2011) 

 

5.4.10 Toimimaton hallitustyöskentely 

 

Parhaimmillaan yrityksen hallitus on toimitusjohtajan sparrauskumppani strategisissa 

linjauksissa, liiketoiminnan kehittämisen mahdollistaja sekä verkoston ja suhteiden luo-

ja. Pahimmillaan hallitus on toimitusjohtajan ja muun johdon rasite, joka puuttuu jatku-

vasti operatiiviseen toimintaan, keskittyy yksityiskohtiin strategisten linjausten sijaan 

sekä tekee isoja linjauksia pelkkien lukujen ja raporttien perusteella. Hallitus ei kuuntele 

toimivan johdon näkemyksiä tai on pelkkä pakollinen yrityksen taho, jota varten tuote-

taan paljon turhaan kokousmateriaalia ja raportteja, jotka he vain hyväksyvät tai hylkää-

vät ilman asioihin perehtymistä. (Kehusmaa 2011) 

 

Hallituksen, toimitusjohtajana ja johtoryhmän välinen yhteistyö vaihtelee paljon yrityk-

sestä riippuen. Toimitusjohtajalla on usein vaikutusvalta siihen, kuinka paljon johto-

ryhmä osallistuu hallitustyöskentelyyn. Joissakin yrityksissä johtoryhmät valmistelevat 

yhdessä hallitusmateriaalin ja johtoryhmän jäsenet käyvät hallituksen kokouksissa esi-

merkiksi esittelemässä ajankohtaisia omien vastuualueidensa asioita. Toisissa yrityksis-

sä taas toimintatapa on sellainen, jossa hallitustyöskentely on yksinomaan toimitusjoh-

tajan vastuulla ja johtoryhmä ei ole aina edes tietoinen hallituksessa käsiteltävistä ja 

vaikuttavista asioista. (Lainema, Haapanen 2010) 

 

Organisaation sisäisistä hallituskäytännöistä löytyy myös lukuisia erilaisia variaatioita. 

Jotkut ovat vain niin sanottuja paperihallituksia ja ovat olemassa vain, koska laki niin 

edellyttää. Toinen ääripää on niin kutsutut aidot hallitukset, jotka haluavat olla oikeassa 

roolissa yrityksessä ja, joissa jäseninä voi olla myös yrityksen ulkopuolisia toimijoita ja 

henkilöitä. (Lainema, Haapanen 2010) 
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Toimitusjohtaja voi perustella hallitustyön eristämistä johtoryhmästä, sillä että näin 

toimimalla hän mahdollistaa työrauhan johtoryhmälleen, mikä voi olla totta. Mutta täl-

laisissa tapauksissa voi olla myös ettei toimitusjohtaja koe itsekään hallitustyöskentelyä 

erityisen antoisaksi ja merkitykselliseksi, joten säästää näin tehden johtoryhmänsä ai-

kaa. Toisaalta voi olla, että pitäen nämä kaksi tahoa erillään toimitusjohtaja kokee 

omaavansa enemmän valtaa asemassaan ja pystyen paremmin kontrolloimaan asioiden 

eteenpäin vientiä, esittämistä ja niistä päättämistä. (Kehusmaa 2011) 

 

Pääsääntöisesti toimitusjohtajat kertovat mielipiteensä varoen ja kritisoivat todella vä-

hän kun aiheena on yrityksen hallitustyöskentelyn toimivuus. Tämä luonnollisesti joh-

tunee siitä, että toimitusjohtajan oma asema on riippuvainen hallituksesta. Jos hallitus 

haluaa toimitusjohtajan ulos organisaatiosta, niin se tapahtuu. Kriittisiä näkemyksiä 

varotaan jo pelkästään itsesuojelusyistäkin. Hallituksen toimesta irtisanotutkin toimitus-

johtajat kommentoivat lähtöään yleensä erittäin diplomaattisesti ja korrektisti. Var-

maankin sen vuoksi, kuinka suuri merkitys hallituksen sanalla on toimitusjohtajan uraan 

tulevaisuudessakin. Eri yrityksien hallitukset kartoittavat kyllä toisiltaan potentiaalisten 

toimitusjohtajakandidaattien taustat niin hyvässä kuin pahassa. Yrityksen hallituksen ja 

toimitusjohtajan teiden erkanemista perustellaan usein epämääräisin lausein, kuten luot-

tamuspula, henkilökemiat tai eriävät näkemykset. Vaikka hallitus onkin yrityksen kor-

kein ja päättävin taho, niin toimitusjohtajat useasti priorisoivat johtoryhmän merkityk-

sen suuremmaksi omassa työssään kuin hallitustyöskentelyn. Ongelmat johtoryhmässä 

tuottavat jatkuvaa haittaa, kun taas hallitustyöskentelyn vaikutukset ovat harvemmin 

läsnä arkipäivän asioissa. (Kehusmaa 2011) 

 

5.4.11 Henkilöstövähennykset ja irtisanomiset 

 

Toimitusjohtaja joutuu päättämään työsuhteita erilaisista syistä johtuen. Yritysmaail-

massa tapahtuvat YT-neuvottelut sekä taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat 

henkilöstön vähennykset ovat näinä päivinä kaikkien toimitusjohtajien mielessä pääl-

limmäisinä.  Henkilöstökulut ovat varsinkin palvelualan yrityksissä suurin kuluerä ja 

siksi myös selkein kohde tarvittavien kulusäästöjen aikaansaamiseksi. Säästöt syntyvät 

tilastoissa numeroina helposti, mutta kun numerot on muutettava nimiksi, käynnistyy 

johdon vaikeimmat keskustelut ja toimitusjohtajan yksinäinen pohdinta.  Usein henki-

löstövähennyksiä käsitellään johtoryhmätasolla, mutta viimeiset päätökset jäävät tehtä-

väksi toimitusjohtajalle. Nämä pohdinnat ja keskustelut ovat raastavia ja pitkiä. Joskus 
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johdon ja toimitusjohtajan on vain etäännytettävä itsensä irtisanomisuhan alla olevista 

henkilöiden nimistä, saadakseen tehtyä päätöksiä. Näissä kuten muissakin johtoryhmän 

keskusteluissa toimitusjohtajan on johtoryhmän puheenjohtajana pidettävä tiukasti kes-

kustelu hallinnassaan. Toimitusjohtaja kuitenkin kantaa viime kädessä vastuun irtisa-

nomisista ja siitä, miksi organisaatio on joutunut tilanteeseen, jossa se joutuu vähentä-

mään henkilöstöä. Toimitusjohtajan on huolehdittava myös, että vähennykset tehdään 

asianmukaisesti ja oikein perustein. Hänen on ohjattava ja tuettava johtoryhmää näissä 

tilanteissa sekä toimittava koko organisaation tukena. Toimitusjohtajat ottavat vastaan 

merkittävän oan irtisanomisista aiheutuvasta kritiikistä niin oman organisaation puolelta 

kuin myös mediasta ja muilta sidosryhmiltä. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5 Toimitusjohtajatyypit 

 

Toimitusjohtajatyypit kuten myös johtajatyypit tai henkilöstön eri persoonamääritykset 

auttavat päivittäistä johtamistyötä ja jokaisen esimiehen olisi oman työn helpottamiseksi 

hyvä perehtyä näihin määrityksiin. Jolloin saamme selville henkilön arvoja ja asenteita 

jopa kognitiivista kehitystä, jota hyödyntämällä on helpompi johtaa kutakin yksilöä tai 

myöskin henkilöstön ymmärtää johtajaansa. (Pohjanheimo 2012) 

 

Toimitusjohtajakin on kuitenkin vain ihminen ja siksi myös heitä on erilaisia. Kehus-

maa 2011 luettelee eri toimitusjohtajatyyppejä. Joku voi olla selkeästi yhtä tyyppiä ja 

toinen useamman tyyppikuvauksen yhdistelmä (Kehusmaa 2011).  

 

5.5.1 Yrittäjätoimitusjohtaja 

 

Yrittäjätoimitusjohtaja on usein pienen tai keskisuuren yrityksen toimitusjohtaja. Hän 

on ehkäpä yrityksen perustaja ja ollut mukana yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa tai 

ainakin osassa niistä. Hän saattaa osata yrityksen jokaisen työtehtävän yhtä hyvin tai 

jopa paremmin kuin kukaan henkilöstöstä. Kokonaisuus on hänen hallussaan ja langat 

hänen käsissään. Kuitenkin organisaation kasvaessa hänen voi olla vaikeaa kasvaa toi-

mitusjohtajan roolissa samalle tasolle. Hän pitää kiinni käytännön tehtävistä ja työpäivä 

koostuu sekä hallinnollisista että rutiiniluonteisista töistä. Yrittäjätoimitusjohtajan oma 

tausta ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat hänen työtään: myyntitaustainen yrittäjätoimi-

tusjohtaja keskittyy helposti asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittäjä yritystoiminnan ja 

päivärutiinien kehittämiseen, innovaattori taas uusien teknologioiden ja ratkaisujen löy-
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tämiseen. Yrittäjätoimitusjohtajalla töiden priorisointi perustuu vahvasti intuitioon. Ku-

nakin hetkenä tärkeältä tuntuvat asiat saavat toimitusjohtajan huomion. Kriisitilanteissa 

tällainen toimitusjohtajatyyppi tarttuu itse käytännön töihin ja saa siitä lisäpuhtia. (Ke-

husmaa 2011 s. 25, Hyväri, Husso Kumpula 2007) 

 

Yrittäjätoimitusjohtajan vahvimmat piirteet ovat yrittäjämäinen ote hänen toimissaan, 

hän tuntee kaikki yrityksen osa-alueet hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tarttuu toimeen 

saman tien. Hän on intuitiivinen ja spontaani johtaja, jolla on reaktio nopeutta. Tämän 

tyyppisellä toimitusjohtajalla on mahdollisesti haasteita seuraavilla osa-alueilla: hän on 

liikaa mukana kaikessa tekemisessä eikä uskalla delegoida, toiminnan linjaukset jäävät 

tekemättä ja hänen voi olla vaikea priorisoida. Hänen työpäivät täyttyvät monista pie-

nistä ja isoista asioista ja paineet kasvavat helposti. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.2 Myynnillinen toimitusjohtaja 

 

Myynnillinen toimitusjohtaja viihtyy asiakkaiden parissa ja hän mielellään täyttää päi-

vänsä asiakastapaamisilla. Hän on ehkä yrityksen paras myyjä, mutta ei välttämättä par-

haimmillaan organisaattorina ja henkilöstön johtajana. Hän voi olla hyvä organisaation 

myynnin valmentajana. Yksin toimiessaan tämän tyypin toimitusjohtaja on helposti suo-

rittaja, jota motivoi henkilökohtainen myyntivoitto ja hänen systemaattisuus sekä pitkä-

jänteisyys kärsivät. Siksi hänellä olisikin hyvä olla rinnallaan henkilöitä, jotka huolehti-

vat yrityksen hallinnollisesta puolesta ja rutiinien hoitamisesta sekä organisaation käy-

tännön johtamisesta. Tällaisessa toimintamallissa myynnillinen toimitusjohtaja voi er-

kaantua liikaa organisaatiosta, jolloin niin sanottu kakkosmies tai –nainen johtaakin 

yritystä haluamallaan tavalla, toimien näin varsinaisena toimitusjohtajana. Ongelmien ja 

ristiriitojen riski on ilmeinen. Jos toimitusjohtaja näin laiminlyö organisaation johtami-

sen ja hallinnolliset tehtävät, jää organisaatio yksin toimitusjohtajan keskittyessä omaan 

myyntityöhönsä. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.3 Numeroilla johtava toimitusjohtaja 

 

Numeroilla johtava toimitusjohtaja johtaa ja mieltää yrityksen toimintaa raporttien ja 

lukujen avulla. Hän on hyvin tulosorientoitunut, hakien tarvittavia tuloksia kustannuksi-

en pitämisellä tiukasti kurissa, eikä niinkään usko kasvun kautta syntyvään tulokseen.  

Toimien mittaaminen ja mittarit ovat hänen tapansa johtaa. Numeroilla johtava toimi-
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tusjohtaja katsoo toisinaan liikaa menneeseen sen sijaan, että keskittyisi tulevaisuuden 

rakentamiseen ja kehittämiseen.  Myös ihmiset ja organisaatio saattavat jäädä hänen 

johtamisessa taka-alalle, eikä hän aina muista että yrityksen tulokset syntyvät ihmisten 

työstä. Hän arvostaa erilaisia järjestelmiä työnsä tukena ja uskoo systemaattiseen työs-

kentelytapaan. Lukujen ja raporttien läpikäyminen ja analysointi kuuluvat olennaisena 

osana hänen työpäivään. Johtamisessaan tämän tyypin johtaja luottaa selkeiden tavoit-

teiden asettamiseen ja seurantaan. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.4 Keulakuvatoimitusjohtaja 

 

Keulakuvatoimitusjohtaja viihtyy niin sanotusti joukkojensa edessä ja jolle on luontevaa 

esiintyä ja olla esillä, antaa kasvonsa yritykselle. Hän on vakuuttava esiintyjä.  Joukolla 

ei tässä tarkoiteta pelkästään toimitusjohtajan omaa organisaatiota vaan jopa kaikkia 

yrityksen sidosryhmiä. Keulakuvajohtaja saattaa olla julkisuudessa tunnettu ainakin 

paikallisella tasolla, hän on jollain tapaa merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa, hän 

esiintyy usein erilaisissa tilaisuuksissa tai on mukana moninaisessa järjestö- ja sidos-

ryhmätyössä. 

Suuryritysten toimitusjohtajien rooliin nämä esiintymistehtävät ja edustaminen kuuluvat 

osin automaattisesti. Tämä ei tarkoita siis sitä, että näiden yritysten toimitusjohtajat oli-

sivat automaattisesti aina aitoja keulakuvajohtajia. Esilläolo ja esiintyminen saattavat 

olla heille jopa vastenmielistä, mutta aseman myötä pakollista. 

Aito keulakuvajohtaja haluaa näkyä, luoda yrityssuhteita verkostoaan kasvattaen ja olla 

keskipiste. Hänen työpäivänsä koostuu erilaisista tilaisuuksista ja sidosryhmätapaami-

sista. Saattaa jopa olla, että oma organisaatio näkee häntä enemmän tiedotusvälineissä 

kuin yrityksen sisällä. Yritys voi olla ylpeä sanavalmiista ja tunnetusta keulakuvatoimi-

tusjohtajastaan, mutta toisaalla syyttää häntä myös oman henkilöstön laiminlyömisestä. 

Tämän tyyppisellä toimitusjohtajalla oman julkisuuskuvan rakentaminen voi saada lii-

kaakin hänen huomionsa. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.5 Arvotoimitusjohtaja 

 

Arvotoimitusjohtajia on nykyaikanakin vielä harvassa. Hänen johtamisensa perustuu 

tietoiseen yrityskulttuurin rakentamiseen, tiedostaen että yrityskulttuurin ytimessä ovat 

arvot. Organisaatiossa vallitsee aina jonkinlaiset arvot, vaikka niitä ei olisi erikseen 
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määriteltykään. Toimitusjohtajan sekä muiden esimiesten johtamismallilla on suuri 

merkitys organisaatiokulttuurin ja arvojen muokkautumisessa.  

Arvoilla johtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että arvotoimitusjohtaja käy keskustelu-

ja oman lähipiirinsä ja muun organisaation kanssa yhteisistä toimintatavoista ja periaat-

teista. Hän uskaltaa ottaa esille arvoristiriitoja ja pyrkii ratkaisemaan ne. Hän tunnistaa 

aidosti myös omat arvonsa, on valmis arvioimaan ja keskustelemaan niistä avoimesti. 

Kuitenkin arvotoimitusjohtaja voi joskus väärinkäyttää arvoja tiedostamattaan, sekoitta-

en mielipiteet ja arvot keskenään, uskoen että näkemyserojen taustalla ovat erilaiset 

arvot. Hän vie läpi ehkä omia henkilökohtaisia arvojaan sen sijaan, että pyrkisi edistä-

mään valittua strategiaa parhaiten toteuttavaa organisaatiokulttuuria. Hän saattaa hank-

kia lähipiiriksi ympärilleen myötäileviä mielipiteitä omaamattomia esimiehiä, eikä ym-

märrä näin tekevänsä vain haittaa yritykselle. 

Arvoilla johtava toimitusjohtaja voi tuskastuttaa suorituskeskeisiä ja tulosorientoituneita 

organisaation henkilöitä, jotka eivät koe tästä johtamistyylistä koituvan nopeita hyötyjä 

ja tuloksia. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.6 Kehittäjätoimitusjohtaja 

 

Kehittäjätoimitusjohtaja näkee kaikkialla kehitysmahdollisuuksia ja hänellä on entuu-

destaan vahva kehitystyötausta. Hänen voi olla jopa vaikea olla puuttumatta liikaa kehi-

tyshankkeiden käytännön toteutukseen. Kehittäjätoimitusjohtaja täyttää mielellään työ-

arkensa kehitys- ja tutkimushankkeilla, seuraten tiiviisti alansa kehitystä. Hän haluaa 

oman organisaationsa kulkevan aina kehityksen etulinjassa. 

Kehittäjätoimitusjohtaja on useasti ideoija ja innovaattori, jonka jatkuvat uudet ajatukset 

ja näkemykset voivat jopa ahdistaa organisaation. Muu henkilöstö ei ehkä pysty samas-

sa tahdissa omaksumaan uusia ideoita, joita heidän toimitusjohtajansa esittää.  

Kehittäjätoimitusjohtajia on periaatteessa kahdenlaisia: pitkäjänteiseen kehitystyöhön 

panostava toimitusjohtaja tai lyhytjänteinen, yhteen asiaan innostuva ja toisessa hetkes-

sä koko idean unohtava ideanikkari. 

Moni yritys on saanut alkunsa kehittäjätoimitusjohtajan ideoista ja innovaatioista. Täl-

laisen toimitusjohtajan haasteena on kasvaa organisaationsa kanssa ja keskittyä valittui-

hin asioihin.  (Kehusmaa 2011) 
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5.5.7 Tekijätoimitusjohtaja 

 

Tekijätoimitusjohtaja on paljolti kuten yrittäjätoimitusjohtaja, mutta he työskentelevät 

muiden kuin yrittäjävetoisten organisaatioiden johdossa. Tällainen toimitusjohtaja tekee 

asiat nopeasti ja varmasti, hänellä on asiantuntemusta usealla eri osa-alueella. Hän on 

organisaationsa tehokkain suorittaja, joka perehtyy asioihin oman tekemisen kautta ja 

ottaa helposti vastuulleen asioita, jotka eivät hänen tehtäviinsä edes kuulu. Delegointi 

on ehdottomasti hänen suurin haasteensa. Hän haluaisi itse olla aina mukana tekemises-

sä ja ratkaista asiat itse tekemällä. Tämän vuoksi hänen työtaakka on usein liian suuri ja 

kiire kasvaa jatkuvasti. (Kehusmaa 2011) 

 

5.5.8 Strategitoimitusjohtaja 

 

Strategitoimitusjohtaja keskittyy suuriin linjoihin. Hän kartoittaa tulevaisuuden näkymiä 

niin yhteiskunnassa kuin yrityksen alallakin pohtien niiden vaikutuksia omaan yrityk-

seen. Hän pitää strategisten linjausten tekemistä päätehtävänään. (Kehusmaa 2011) 

 

Tällainen toimitusjohtaja osaa parhaimmillaan viedä strategian aidosti osaksi organisaa-

tion jokapäiväistä työtä. Hänellä on kyky saada organisaatio näkemään strategian merki-

tys ja toteuttaa valittua strategiaa arkityössäänkin kenttätasolla. Hän on innostaja ja 

kannustaja, joka kykenee yksinkertaistamaan ja havainnollistamaan monimutkaisia asi-

oita. Hän osallistaa ja sitouttaa organisaatiota strategiatyön kaikkiin vaiheisiin. (Karja-

lainen 2012) 

 

Haittana voi olla strategitoimitusjohtaja, joka pitää yrityksen strategiaa yksityisomaisuu-

tenaan, tehden itse kaikki strategiset linjaukset ja suunnitelmat. Jopa hänen johtoryh-

mänsä voi jäädä osittain strategiatyön ulkopuolelle. Näin ollen strategiset linjaukset 

jäävät käytännön työstä kaukaisiksi ja niihin sitoutuminen on heikkoa organisaation 

koko johtotasollakin. (Kehusmaa 2011) 

 

Toimitusjohtajan ja johtajan työt eroavat toisistaan. Toimitusjohtaja johtaa koko organi-

saatiota ja johtoryhmääkin kun taas johtaja johtaa pienempää yksikköä yrityksessä. Val-

ta ja vastuun paljous erottavat nämä nimikkeet toisistaan. (Bandiera, Guiso, Prat. 2011)  

Kuten johtoryhmäkin, myös toimitusjohtaja voi olla yrityksestä riippuen erilainen. Yri-

tyksen on määriteltävä ennen toimitusjohtajan nimeämistä, mikä on toimitusjohtajan 
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tehtävä kyseisessä organisaatiossa. Mikä on hänen tarkoituksensa ja tavoitteensa yrityk-

sen toiminnassa. Toimitusjohtajakin on vain ihminen ja väkisinkin hänen johtamises-

saan näkyy hän itse. Toimitusjohtajatyyppejä sekä heidän johtamismalleja on monia. 

Yrityksen elinkaaren tilanteesta ja tavoitteista riippuen valitaan sopiva toimitusjohtaja 

yritykselle, riippuen siitä halutaanko luotsata yrityksen strategiaa vahvalla otteella 

eteenpäin strategiatoimitusjohtajan avulla vai ottaa toimitusjohtaja yrityksen keulaku-

vaksi. Toimitusjohtajan tehtävästä riippuu paljolti, millainen henkilö yrityksen kannat-

taa toimenkuvaan palkata. (Austin, Nolan, O´Donnell. 2013) 

 

Toimitusjohtajaksi hakevan on itse yrityksen ohella pohdittava hyvin sopivuuttaan ky-

seiseen tehtävään. Toimenkuva on yksinäinen, vaikka johtoryhmä olisikin tukena, ja 

työttömyysturva on mitätön lain puolesta. Toimitusjohtajan on itse neuvoteltava oma 

työsopimuksensa ja etunsa. Vastuu on laaja, mutta niin on hänen toimenkuvansa valta-

kin ja hän itse suurimmaksi osaksi rakentaa oman uransa yrityksessä. (Bandiera, Guiso, 

Prat. 2011)   

 

Vaikka jokainen toimitusjohtaja varmasti omaa paljon sisäistä yrittäjyyttä, on yrittäjä-

toimitusjohtajan tehtävä vielä erilaisempi kuin toimitusjohtajan. Yrittäjätoimitusjohtaja 

johtaa itseään ja hänen on osattava myös rakentavasti arvostella omat toimensa sekä 

tilanteesta riippuen niihin reagoitava. (Jokela 2009) 

 

Joka tapauksessa yrityksestä riippumatta on toimitusjohtaja yrityksen kasvot ulospäin ja 

linkki yrityksen sisäisen maailman ja ulkoisen maailman välillä. Hän on laivan kapteeni. 

(Austin, Nolan, O´Donnell. 2013). 
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6 TYÖJOHTO  

 

”Weak leadership on the front lines is one big reason that organizations struggle” 

(Baldoni 2013) 

 

Johtaja ei mieti kuka miellyttää häntä eniten ja kenen kanssa hänen on helpoin tehdä 

töitä vaan hänen on mietittävä sitä, kuka tekee työn kentällä parhaiten ja osaa toimia 

tiimissä tuottavasti muiden sen jäsenten kanssa. Johtaja ei saa olla liian lähellä johdetta-

vaa, mutta ei liian kaukanakaan. Johtajan on osattava pitää eri tilanteista johtuen tarvit-

tavaa etäisyyttä johdettaviinsa tai tilanteen sitä vaatiessa osattava olla myös tarpeeksi 

lähellä. Tämä tilanteiden lukutaito ja tunneäly ovat johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. 

Ihmisten johtaminen tiimeissä ja yhteisöissä on nykyään jo asioiden johtamista tärke-

ämpää. Kun ihmisten johtaminen työtiimissä toimii, voidaan alkaa tiimiin ja sen jäseniin 

sisäistää yrityksen strategiaa. Ilman kunnon strategiaa on hyvinkin toimivaa työtiimiä 

turha luotsata eteenpäin. Toimimaton johtaminen syö hyvänkin strategian ja on suoraan 

verrannollinen alentavasti työyksikön ja sitä kautta koko organisaation tuottavuuteen. 

(Baldoni 2013) 

 

 Johtajan on oltava johtaja, luotava henkilöstölleen otollinen ympäristö ja puitteet, missä 

onnistua sekä raivattava ympäriltä henkiset ja materiaaliset asiat, jotka voivat vaikuttaa 

henkilöstön työhön negatiivisesti. Nollatoleranssilla taltutetaan tuloksen tuhoajat. Nolla-

toleranssilla tarkoitetaan organisaation sisäistä viretilaa, josta on poistettu perustehtävän 

onnistumista estävät painolastit. Organisaatiossa saavutetaan kyseinen nollatoleranssiti-

la kun onnistutaan eliminoimaan esimerkiksi häiriökäyttäytyminen, tehty kiire ja paine 

sekä kaikki mahdollinen työmoraalia syövä käytös ja vääränlainen pakottavuus. (Heis-

kanen 2011) 

 

Päivittäisjohtaminen on alaisten työpäivän ohjaamista, tukemista, palautteenantoa, val-

mentamista, delegointia ja yhdessä tekemistä. Hyvä päivittäisjohtaminen tarkoittaa, että 

johtaja tuntee johdettavansa, osaa johtaa heitä yksilöllisesti vaativalla tavalla ja oikeu-

denmukaisesti. Johtaja osaa motivoida jokaista alaistaan yksilönä. Hyvä suorituksen 

johtaminen rakentuu hyvälle päivittäisjohtamiselle. (Hiltunen 2011) 

 

 



60 

 

Perinteisesti johtaminen on suunnittelua, organisointia, motivointia ja kontrollointia. 

Johtamista tapahtuu monella eri tasolla ja niistä voidaan erottaa seuraavat kuusi. Hyvä 

johtaja pystyy ohjaamaan toimintaa tehokkaasti näillä kaikilla tasoilla. (Sydänmaalakka 

2012) : 

 itsensä johtaminen 

 ihmisten johtaminen (yksilöt, tiimit) 

 asioiden johtaminen 

 markkinoiden johtaminen 

 teknologioiden johtaminen 

 strateginen johtaminen 

 

Ihmisten johtaminen eli henkilöstöjohtaminen on lisännyt merkitystään koko ajan ja sitä 

vaaditaan yhä enemmän. Henkilöstö on organisaation tärkein resurssi. Organisaation 

kilpailukyky muodostuu suurelta osin henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta. Olen-

naistahan on miten tehokkaasti pystymme johtamaan tätä organisaation tärkeintä voi-

mavaraa. Ilman johtamista yritys ei toimi, mutta ilman henkilöstöä yritystä ei varsinai-

sesti ole olemassa.  

Henkilöstöjohtaminen on esimiehen tärkein osaamisalue. Hänen on saatava aikaan tu-

loksia ihmisten kanssa ja heidän avulla. Henkilöstöjohtamisen käytännöstä vastaaminen 

on siirtynyt entistä enemmän linjaesimiehille niin sanotulle työjohdolle. (Hiltunen 2011) 

 

Henkilöstöjohtaminen edellyttää johtajaltaan ihmisosaamista; kykyä kommunikoida 

yhtälailla kaikkien henkilöstönsä jäsenien kanssa, halua ja aikaa tehdä yhdessä kentällä 

henkilöstön kanssa töitä, kykyä ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä, halua ja osaamista 

kehittää tiimiään, toimia esimerkkinä henkilöstölleen ja johtaa heitä omalla esimerkil-

lään, näyttää tiimille suuntaa ja saada heidät seuraamaan. Ihmisten johtaminen on yksin 

vaikeimmista johtamisen lajeista, koska yksilöt ovat erilaisia persoonaltaan, osaamisel-

taan, taustaltaan ja kyvyltään hahmottaa sekä tehdä työtehtäviä. Henkilöstöjohtaminen 

on psykologiaa. Se on yhtä paljon tiedettä kuin taidetta ja esimies oppii siihen pikkuhil-

jaa ajan kanssa. (Sydänmaalakka 2007) 

 

Hyvä ja toimiva ihmisten johtaminen on edellytys organisaation menestykselle. Johtajan 

tehtävänä on organisoida onnistumisia ja hän on onnistunut kun hänen tiiminsä onnis-

tuu. Johtajan ei tulisi arvostella organisoinnin heikkoutta henkilöstössään, sillä se orga-
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nisointi on kuitenkin loppujen lopuksi hänen oma tehtävänsä ja jos organisointi ei toimi, 

on yleensä syy sen suunnittelijassa. (Sydänmaalakka 2012) 

 

Motivaatio on avainsana. Hyvällä ihmisten johtamisella vaikutetaan suuresti ihmisten 

motivaationtasoon. Motivaatiotaso vaikuttaa taas suoraan suoritustasoon. Vain hyvällä 

motivaatiolla saadaan siis aikaan huippusuorituksia. Hyvällä päivittäisjohtamisella pyri-

tään pitämään henkilöstön motivaatiotaso mahdollisimman korkealla. ( Hiltunen 2011) 

Motivointi on psykologista silmää. Nykyajan johtaja tarvitsee psykologista katsonta 

kansaa työssään onnistuakseen. Me johdamme joukkojen sijaan yksilöitä ja sitten vasta 

yksilöitä siinä joukossa ja sitten koko joukkoa. Pystyäkseen motivoimaan ja löytämään 

oikeat kannustimet on esimiehen tunnettava johdettavansa yksilönä. Palvelu ei ole enää 

yksisuuntaista. Ennen yksilö palveli vain organisaatiota, mutta nykyään organisaation 

on osattava palvella myös yksilöä, jotta se pystyy pitämään kyseisen asiansa taitavan 

moniosaajan palveluksessaan. (Leppänen, Rauhala 2012) 

 

Työjohto, keskijohto, linjaesimies tai mikä kyseinen titteli sitten onkaan missäkin yri-

tyksessä, hän on johtaja ja johdettava. Hän ottaa määräyksiä toimitusjohtajalta, mahdol-

lisesti myös johtoryhmältä ja vie kyseisiä asioita sitten omalle henkilöstölleen (Laine-

ma, Haapanen 2010 ). Hänen roolinsa on erittäin painoarvoinen yrityksessä kun tehdään 

muutoksia ja luodaan uutta. Väärin toimimalla hän helposti, tietoisesti tai tietämättään, 

estää ja jopa tuhoaa yrityksen strategiaa onnistumasta ja henkilöstöä sitä omaksumasta. 

(Jabe 2012) 

 

Työjohdon ja toimitusjohtajan on pystyttävä työskentelemään yhdessä saumattomasti. 

Työskentelyyn pitää kuulua molemmin puolinen arvostus ja luottaminen. Molempien on 

ymmärrettävä ja omaksuttava, mitkä ovat omat tehtävänkuvat ja vastuualueet sekä mit-

kä ovat toisen. On annettava toiselle tila ja luottamus tehdä hänelle osoitettua ja toimi-

kuvan vaativaa tehtävää. Mikäli työjohto on johtoryhmässä, tulee hänen siellä muistaa 

että toimitusjohtaja johtaa johtoryhmää. (Lainema, Haapanen 2010) 

“I guess technically a leader could use social influence to just organize the efforts of 

others, but I think leadership is about maximizing the effort. It’s not, “Hey everyone, 

let’s line up and get to the top of that hill someday.” But rather, “Hey, see that hill? 

Let’s see how fast we can get to the top…and I’ll buy the first round for anyone who can 

beat me up there.”  (Kruse 2013) 
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Yrityksen työjohto, linjajohto, keskijohto tai mikä sitten onkaan yrityksen sisäisten pie-

nempien yksiköiden esimiehen nimike, vaikuttaa suorasti johdettavan tiiminsä tuotta-

vuuteen ja motivaatioon. Työjohto voi omalla toimintatavallaan ja asenteellaan joko 

tuhota työryhmänsä tai aikaansaada menestyksen. Hänen on tiedostettava omat vahvuu-

tensa ja heikkoutensa johtajana, tunnettava itsensä ja tätä kautta kasvettava oikeanlai-

seksi johtajaksi. Työjohto on työntekijän lähin taho organisaation hallintoon. Hän luo 

toimivat puitteet työn teolle sekä työmotivaation ylläpitämiseen. Jos työnjohto ei vie 

johtoryhmän ja toimitusjohtajan luomia asioita sekä yrityksen toimintamalleja tavoittei-

neen eteenpäin oikealla tavalla työntekijöiden keskuudessa, eivät työntekijät ota kysei-

siä asioita koskaan omakseen. Työnjohdon omasta asenteesta ja ajatustavasta johtaa on 

paljolti kiinni se, miten esimerkiksi yrityksen uusi strategialinjaus sisäistetään työnteki-

jöiden keskuudessa ja heidän jokapäiväisessä työskentelyssä yrityksen asiakkaiden pa-

rissa. Työjohdon on sisäistettävä oman roolinsa tärkeys asioiden viemisessä eteenpäin 

työtekijöille. (Bradt 2013)  

”Once the team grows beyond 10 persons, attitude starts to become the most important 

thing for the leader. You leader – Get the strategy set!! “ (Bradt 2013). 

 

6.1 Johtaminen tulevaisuudessa, mitä johtajalta vaaditaan? 

 

Työmarkkinoille jo tulleet ja jatkossa tulevat sukupolvet odottavat uudenlaista johta-

juutta, Yksilöllisyyden merkitys kasvaa edelleen, nuorten odottaessa yksilöllistä kohte-

lua ja yksilöllistä johtamista esimiehiltään. Johtajien on pystyttävä muokkaamaan joh-

tamistaan paitsi tilanteen niin myös kunkin yksilön edellyttämällä tavalla. Kaikkia ei voi 

johtaa samalla tavalla jos haluaa maksimaalisen hyödyn tarjolla olevasta potentiaalista. 

(Hiltunen 2011) 

 

Työntekijöiden käytös alkaa muistuttaa yhä vain enemmän pääoman käyttäytymistä. He 

ovat nopealiikkeisiä ja vaihtavat työpaikkaa sinne, missä on odotettavissa suurin tuotto 

sijoittamalleen pääomalle eli osaamiselleen työssä. Palkan lisäksi työn mielenkiintoi-

suus määrää organisaation, johon parhaat tekijät etsiytyvät. Ei halutakaan esimies ja 

johtaja-asemaan kuten aina ennen on urakehityksen kaari ollut, vaan halutaan asiantun-

tija tehtäviin. Tämä nopealiikkeisempi ja halunsa paremmin tiedostava sukupolvi ei 

kuitenkaan käyttäydy sattumanvaraisesti, vaan he ovat motivoituneita työssään juuri 

niin kauan kun heistä tuntuu, että heidän työpanoksellaan on arvoa sekä organisaatiolle, 
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että heille itselleen. Tämä aiheuttaa suuria haasteita johtamiselle tulevaisuudessa ja vaa-

tii johtamismalleja uudistumaan. (Grönroos 2006) 

 

Työn halutaan olevan myös paljon mielenkiintoisempaa, mitä esi-isämme ovat odotta-

neet sen olevan. Asiakkaan laatutietoisuus ja vaatimustaso ovat kasvaneet, mutta tässä 

voi sanoa samaa työntekijöistä, jotka tietävät mitä odottavat ja haluavat, jotta antavat 

oman panoksensa yrityksen käyttöön. Työssä on oltava valinnanvapauksia ja sen pitää 

joustaa elämäntilanteiden mukaan. Myös työyhteisöä, työkavereita ja työpaikan ilmapii-

riä pidetään entistä tärkeämpänä. Työpaikkaan ei enää sitouduta vuosikymmeniksi. Jos 

työ tai työyhteisö ei miellytä niin siirrytään eteenpäin seuraavaan työpaikkaan.   

Uralla eteneminen ei tarkoita vain esimies- ja johtotehtäviin siirtymistä, sillä hierarkkis-

ten organisaatiorakenteiden merkitys vähenee. Urakehitys muodostuu yhä useammin 

erilaisista tehtävistä, jotka voivat olla organisaatiossa samalla tasolla. Omaa asiantunte-

musta ja osaamista laajennetaan ja monipuolistetaan. (Tienari, Piekkari, 2011) 

 

Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää, että yritykset ja johtajat huomioivat nämä 

yksilölliset odotukset ja organisaation johtamismalli joustaa sekä kehittyy yksilöllisten 

tarpeiden mukaan. Toimitusjohtajan johtamismalli on organisaationsa johtamisjärjes-

telmän perusta. Toimitusjohtajan, kuten myös muiden organisaation esimiehien, on ky-

ettävä omassa johtamisessaan huomioimaan nämä tulevaisuuden yksilöllisen johtajuu-

den vaatimukset ja vastaamaan niihin. Yksilöllinen johtaminen ja joustavat organisaa-

tiomallit tukevat toisiaan. Työntekijä roolia ja tehtäviä ei ole sidottu jäykkään organi-

saatiorakenteeseen ja tiukkoihin toimenkuviin. Johtamisen on joustettava entistä enem-

män yksilöiden, roolien ja tilanteiden mukaan. (Tienari, Piekkari, 2011).  
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7 SUUNNITELMALLISUUS, ENNAKOINTI JA STRATEGIA OSAKSI YRI-

TYKSEN JOHTAMISTA 

 

Johtaminen koostuu lopulta kuitenkin yksinkertaisista perusasioista. Kun organisaatiolla 

ja kaikilla sen tahoilla on tiedossaan selvät säännöt, on toimiminen helpompaa ja hallit-

tavissa. Samoin menestys saavutetaan hyvin suunnitellulla ja toteutetulla työllä. Syste-

maattisuus luo katsetta tulevaan ennakoiden muutoksia, pelisäännöt joiden mukaan or-

ganisaatio toimii sekä näyttää ja perustelee miksi tehdään asioita jollakin tapaa. Henki-

löstöjohtamisella motivoidaan ihmisiä ja systemaattisella johtamisella johdetaan asioita, 

mutta nämä yhteen nivoutuen tuottavat motivaation lähteet ja motivoivat niin henkilös-

töä kuin yritystä organisaationa saavuttamaan haluamansa ja menestymään. (Sydänmaa-

lakka 2012) 

 

7.1 Suunnitelmallisuus ja ennakointi 

 

”Ensiksi tuumitaan ja suunnitellaan, sitten vasta toimitaan”  

- isäni Jorma Råberg -  

 

Suunnitelmallisuus lisää tuloksellisuutta. Tuloksellisuus syntyy selkeydestä, läpinäky-

vyydestä ja kehittymismahdollisuuksista. Esimerkiksi palvelujen tuottamisen tulokselli-

suudessa korostuvat saadut pitkän tähtäimen hyödyt.  

Tuloksellisessa toiminnassa korostuvat pitkän tähtäimen suunnittelu, ennakointi sekä 

johtaminen, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäminen, tuloksellisuuden mittaaminen 

ja arviointi. (Hiltunen 2011) 

 

Suunnitelmallisuuden johtamisen onnistumisen edellytyksiä ovat: 1) selkeät tavoitteet, 

2) avoin vuoropuhelu, 3) tulos- ja kehityskeskustelun laatu, luottamuksellisuus ja kyt-

keminen tavoitteisiin, 4) oman toiminnan tuloksellisuuden arviointi, johtopäätökset, 

oppiminen ja korjaavat toimenpiteet (Hiltunen 2011). 

 

Perustehtävä ja arvot on avattava selviksi koko organisaatiolle. Toiminta-ajatuksen, 

perustehtävän ja arvojen on oltava kaikille selkeitä. Tämä on keskeistä tuloksellisen 

työyhteisön aikaansaamiseksi. Vision eli tulevaisuuskuvan luominen ja strategisten ta-

voitteiden asettaminen ovat pohjana käytännön toimenpiteiden valinnalle. Ennakoinnil-

la, asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisella ja oikeilla mittareilla voidaan arvioida 
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toiminnan tuloksellisuutta ja oikeita palkitsemistapoja. (Valpola, Kvist, Masalin, Hei-

monen, Kalin jne 2013) 

 

Ennakointi on osa-alue, joka helposti unohtuu liikemaailmassa yrittäjiltä. Tulevaisuuden 

ennakoinnin kannalta heikot signaalit ovat eniten antavia siksi, että ne voivat kertoa 

jotain tärkeää tulevista suurista muutoksista yhteiskunnassamme tai kuluttajan käyttäy-

tymisessä. Niiden avulla voidaan siis hahmotella tulevaisuutta ja jäsennellä erilaisia 

haasteita ja mahdollisuuksia, joita signaalit voivat toteutuessaan eteemme tuoda.  Ei ole 

yhdentekevää yrityksen toiminnan kannalta, mitä muutoksia sen ympärillä tapahtuu. 

Siksi johdon onkin koko ajan oltava ajan tasalla ja juurrutettava tätä samaa toimintamal-

lia myös henkilöstöön. Näin saadaan luotua taas yksi auttava työkalu menestyksen ta-

voitteluun. (Hiltunen 2012) 

 

Tulevaisuudentutkija Hiltunen 2012 kirjoittaa, että huomisen ennustaminen on mahdo-

tonta, mutta asioiden ennakointi ja niihin valmistautuminen on mahdollista. Etenkin kun 

tulevaisuus ei tule tyhjästä, vaan se antaa jo ennalta itsestään pieniä merkkejä. Valpas ja 

tarkkaavainen ympäristönsä havainnoija voi huomata nämä vihjeet. 

 

7.2 Strategia  

 

Strategiaa ei voi koskettaa tai varsinaisesti nähdä. Se kertoo mihin yrityksemme on 

matkalla, mitä yritys tekee ja mitä ei. Strategiakäsitteet ovat tapamme jäsentää, rakentaa 

ja hahmottaa organisaatiota ja sitä ympäröivää maailmaa. Käsitteet saattavat luoda tur-

vallisuuden ja hallinnan tunteen strategian laatijoille muuten niin epävarmassa ja muut-

tuvassa maailmassa. Strategiakäsitteet: visio, missio, strateginen tahtotila, strateginen 

tavoite, strateginen kyvykkyys, arvot ovat hyvin tulkinnallisia ja aina tapaus sekä yri-

tyskohtaisia. Strategioita laaditaan, koska ollaan tyytymättömiä yrityksen nykyiseen 

tilanteeseen. Strategian avulla pyritään kehittämään ja muuttamaan yrityksen nykyistä 

toimintaa haluttuun suuntaan. Strategialla pyritään saamaan aikaan organisaatiossa 

myös tiettyä johdonmukaisuutta ja pysyvyyttä. Se antaa keinot selviytyä ja pärjätä kil-

pailuilla kentillä ja toimialoilla toisia toimijoita vastaan. (Mantere, Suominen, Vaara. 

2011) 

 

”Yrityksessä strategia on se sävellys, jota orkesteri soittaa” (Mantere, Suominen, Vaa-

ra. 2011. s.85) 
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Strategia antaa yritykselle perustan ja kertoo miksi kyseinen yritys on olemassa. Se an-

taa henkilöstölleen motivaation tehdä työtä. Kunhan strategia vaan viedään henkilöstöl-

le ja he sen ottavat osaksi omaa työpäiväänsä. Useasti strategian toteuttamista motivoi 

hyvin, jos henkilöstö saa olla jollain tapaa alusta alkaen rakentamassa strategiaa, esi-

merkiksi ideoimassa tai muuten tuomassa oman työnsä näkökulmaa mietintään mukaan 

(Kehusmaa 2010). 

 

Miten yritys tietäisi ilman strategian tekoa, mihin se on menossa ja mihin se haluaa 

mennä. Vakavasti otettavaa liiketoimintaa ei voi johtaa eteenpäin mututuntumalla vaan 

strategia on oltava. Useasti on käytetty esimerkkeinä sotia kun puhutaan yritysten stra-

tegian tärkeydestä. Ei sodissakaan joukot tietäisi miten hyökätä ja minne jos ei olisi 

valmiiksi tehtyä strategiaa. (Mantere, Suominen, Vaara. 2011) 

 

7.2.1 Strategian luonti ja käytäntöön vienti 

 

Strateginen suunnittelu koostuu niistä päätöksistä ja valinnoista, kuinka strategiaa toteu-

tetaan seuraavien vuosien aikana, yleensä 3-5 vuoden aikana. Käytännössä usein strate-

gian luominen ja strateginen suunnittelu ovat kuitenkin päällekkäisiä toimintoja. Strate-

gisen suunnittelun keskeisiä tehtäviä ovat strategian pilkkominen tavoitteiksi ja kriitti-

siksi menestystekijöiksi sekä strategian selkeä viestintä. Strategisen suunnittelun proses-

sin tavoitteena on luoda johtoryhmälle yhteinen näkemys yrityksen strategisista tavoit-

teista, kriittisistä menestystekijöistä ja strategisista hankkeista. Suunnittelussa voidaan 

käyttää apuna strategiakarttaa strategian selkeyttämiseksi ja viestinnän tukena. (Valpola, 

Kvist, Masalin jne 2013) 

 

Toiminnan suunnittelussa strategiset tavoitteet puretaan toteutettaviksi välitavoitteiksi 

siten, että kriittisistä menestystekijöistä johdetaan toimenpiteet, tunnusluvut ja mittarit. 

Näillä toimenpiteillä on selkeät vastuuhenkilöt ja toteutumista seurataan tunnuslukujen 

ja mittareiden kehityksellä. Toimintasuunnitelmaan on lisäksi hyvä listata tehtävät, joi-

den toteuttamisella strategiset tavoitteet saavutetaan, kenen vastuulla tehtävät ovat, mit-

kä ovat tulokset ja missä aikataulussa, mitkä ovat mittarit ja niiden tavoitearvot. Toi-

minnan suunnitteluun kuuluu myös johtamiskäytäntöjen ja johtamisen kehittämisen 

suunnittelua. Johtoryhmän tulee pohtia, miten varmistetaan käyttökelpoinen ja tarkoi-
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tuksenmukainen johtamisjärjestelmä strategialle ja kuinka sitä kehitetään. (Valpola, 

Kvist, Masalin jne 2013) 

 

Strategian luonti tulee aloittaa kartoittamalla taustatekijät. Mikä on yrityksemme tilan-

ne, mitkä ovat kilpailijat, mitkä ovat näkymät paikallisilla markkinoilla ja mitkä yleen-

säkin yrityksen alalla. Mitä asiakkaamme ja muut sidosryhmämme ajattelevat, mitä ku-

luttaja haluaa.  

Kun näkymät on kartoitettu voidaan alkaa miettiä yrityksen kilpailuetua, esimerkiksi 

swot-analyysin avulla ja löytää se missä me olemme parempia kuin muut, miksi me 

menestymme.  

Mutta mihin yritys sitten haluaa päästä, mitä se alkaa tavoitella. Tämän pohjalta yksin-

kertaistettuna lähdetään luomaan strategiaa yritykselle. (Kehusmaa 2010) 

 

Strategiat eivät synny itsestään vaan ihmiset tekevät ja toteuttavat niitä. Ylimmän joh-

don pyrkimykset istuttaa suunnittelemansa strategia sellaisenaan organisaatioon, törmä-

tään usein varsin voimakkaaseen vastarintaan, mikäli ihmiset eivät koe itse saaneensa 

vaikuttaa siihen edes jollain tasolla. Olennaista on ymmärtää ettei mikään strategia tai 

sen tulkinta tule olemassa olevaksi, ennen kuin henkilöstö tulkitsee sitä omassa toimin-

nassaan oikealla tavalla. (Mantere, Suominen, Vaara. 2011) 

 

7.2.2 Strategian johtaminen 

 

Yleisesti strateginen johtaminen muodostuu sellaisista päätöksistä ja toimista, jotka aut-

tavat organisaatiota mukautumaan ympäristöönsä tuloksellisesti. Koska sekä ympäristö, 

että organisaatio muuttuvat jatkuvasti, on strategisen johtamisen prosessi päättymätön 

jatkumo johdon toimenkuvassa. Strateginen johtaminen ei kuitenkaan saa olla vain 

ylimmän johdon asia vaan sen pitäisi olla jatkuvaa suunnan näyttämistä ja säännöllistä 

viestintää strategisista valinnoista, strategisista päämääristä ja strategisista tavoitteista, 

jotka on saatava toteutumaan ennen kaikkea organisaation alemmilla tasoilla. Vain yri-

tystason tavoitteista jokaiselle osastolle, ryhmälle ja yksilölle johdettujen välitavoittei-

den avulla voidaan saavuttaa yritystason tavoitteet. Tämän strategian ja vision käytän-

nön konkreettisuuden on kuljettava koko organisaation läpi. Esimiesten on johdettava 

strategiaa omalla esimerkillään. (Valpola, Kvist, Masalin jne 2013) 
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Yksi keskeisimmistä esteistä strategian tehokkaalle toteutumiselle on, että vaikeasel-

koista strategiaa ei onnistuta muuntamaan konkreettiseen muotoon. Strategian toteutta-

miselle annetaan paljon vähemmän huomiota kuin sen luomiselle. Suurimpia esteitä 

strategian toteutumiselle on sen viestintä ja kommunikointi muualle organisaatioon. 

Yrityksissä pitäisi siis korostaa strategian viestimisen tärkeyttä, koska sopivinkaan 

strategia ei takaa menestystä ellei sitä saada kunnolla osaksi yrityksen arkipäivästä toi-

mintaa. Strategian jalkauttaminen on tärkeämpää kuin strategian yksityiskohtaiset omi-

naisuudet, koska esimerkiksi huono strategian kommunikointi voi olla syy eri organi-

saatioiden huonolle menestykselle. (Kontiainen, Skyttä 2010) 

 

Strategian johtamisessa sen laatijoiden ja sitä johtavien on oltava elävä esimerkki toi-

minnasta strategian mukaan ja miten he vievät strategiaa omassa työssään eteenpäin 

sekä miten heidän päätöksensä pohjautuvat siihen (Karjalainen 2012). 

 

7.2.3 Toiminnan seuranta ja mittaaminen 

 

Tehokkaat yritykset mittaavat taloudellisten tunnuslukujen lisäksi myös muita toimin-

nan ohjaamisen kannalta tärkeitä muuttujia. Mittareiden luomisprosessi on yritykselle 

tärkeä oppimisprosessi. Mittausjärjestelmä tukee päätöksentekoa kolmella tavalla: tär-

keimpiä muuttujia valvotaan, toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja strategiaa kyseen-

alaistetaan. Tärkeimmät muuttujat toimivat ennakkovaroittajina toiminnan ajautumises-

ta vaikeuksiin. Toiminnan säännöllisen arvioinnin myötä pyritään tarkistamaan yrityk-

sen pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutuminen. Oikein valitut mittarit kertovat strategi-

an toteutumisesta. (Kehusmaa 2010) 

 

Mittareista pitää löytyä syy-seurausyhteys strategisiin tavoitteisiin. Hyvässä mittaristos-

sa on sekä tulevaa toimintaa ennakoivia tunnuslukuja että toteutuneesta kehityksestä 

kertovia tunnuslukuja ja tietoa seurataan niin taloudellisesta kuin operatiivisestakin nä-

kökulmasta. Ylin johto määrittelee strategiset mittarit. Alkuun on hyvä olla vain muu-

tamia mittareita, jotta seurantaan ja reagointiin opitaan. Tärkeintä on se, mihin seuranta 

johtaa: mitä saadun tiedon perusteella tehdään ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. 

Ylhäältä alaspäin valuva mittaamisen prosessi jatkuu henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja 

mittareihin asti. (Valpola, Kvist, Masalin 2013) 
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Seurannassa voidaan käyttää useita eri asioita tutkivia mittareita. Tässä esimerkkejä 

mittareista jaoteltuna: 1)taloudellisiin tuloksiin liittyvät mittarit :kasvu, kannattavuus ja 

kassavirta, 2) asiakkaiden uskollisuus- ja tyytyväisyysmittarit: myynti, asiakaskäynnit, 

asiakasvaihtuvuus, asiakkaiden osto-aikeet ja ostotiheys, tuotteiden ja palveluiden laatu, 

toiminnan luotettavuus, yrityksen henkilöstön tavoitettavuus, myynnin jälkeisen asia-

kastuen hoitaminen, sisäisen suorituskyvyn arvioinnin mittarit: tuote- ja palveluimago, 

tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky, vikojen ja virheiden määrä, takuukorvaukset, 

valitusten määrä, koulutuspyynnöt, valituskäsittelyt, kyselyjen ja tutkimusten vastaus-

prosentit sekä 3) henkilöstöön ja osaamiseen liittyvät mittarit : henkilöstön työtyytyväi-

syys, käydyt kehityskeskustelut, urakehitys, esimiestoiminta, palkitseminen ja tunnus-

tusten antaminen, henkilöstön hyvinvointi, jaksaminen, vaihtuvuus ja tehokkuus, mak-

setut palkat, sairauspoissaolot, työtapaturmat. (Mansukoski, Mitronen, Porenne, Salmi-

mies 2007) 

 

Yritys on joukko erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia omaavia ihmisiä, jotka kaikki on 

palkattu yritykseen, jotta saataisiin toteutettua tietty asia. Tuo asia on yrityksen tehtävä 

ja olemassa olon tarkoitus eli visio. Jotta visioon päästään on oltava yrityksellä strategia 

eli toimintatavat ja keinot, joilla päästään haluttuun tilaan. Yrityksessä kuten missä ta-

hansa ryhmässä, on vallittava tietyt pelisäännöt ja suunnitelma, minkä mukaan edetä. 

Muuten yritys ei toimi. Liiketoiminta mielletään useasti hyvin monimutkaiseksi komp-

leksiksi ja tämän vuoksi se voi kaatua toimimattomuuteen. Yritys on yksinkertaisuudes-

saan kuin lautapeli, jossa tarvitsee olla säännöt miten edetä maaliin sekä johtamistapa, 

joka tukee niin yksilöiden kuin ryhmienkin työntekoa kohti  tuota maalia. Yrityksen arki 

on joukkuepeliä kohti kauden huipennusta ja johtaja on tuon joukkueen valmentaja. 

(Badaracco 2013) 
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8 JOHTAMINEN KIINTEISTÖHUOLTOALALLA : HAASTATTELUJEN 

YHTEENVETO 

 

Tein opinnäytetyöhöni liittyen pienimuotoisen kyselyn saadakseni käsityksen, miten 

alan muissa yrityksissä johtoryhmät toimivat ja mitä ajatuksia johtoryhmän jäsenillä on 

johtamisesta kiinteistöhuoltoalalla.  

 

Kysely tehtiin pääosin puhelinhaastatteluina, koska se oli usean vastaajan toivomus 

haastattelutavaksi. Lähetin jokaiselle haastatteluun lupautuneelle keskusteluun johdatta-

vat haastattelukysymykset sähköpostitse etukäteen, jotta he halutessaan pystyivät rau-

hassa tutustumaan kysymyksiin ennen vastaamista. Kyselyyn vastasi toimitusjohtaja ja 

kehitysjohtajia kahdesta maanlaajuisesta kiinteistöhuoltoalan yrityksestä, kaksi paikal-

listen kiinteistöhuoltojen omistajaa Turusta ja Tampereelta, kaksi oman yrityksemme 

kanssa kilpailuasemassa olevaa kiinteistöhuoltoyritystä paikallisilta markkinoilta sekä 

eläkkeelle jäänyt kiinteistöhuoltoyrityksensä lopettanut yrittäjä. Vastauksia sain yhteen-

sä kahdeksan (8) kiinteistöhuoltoalan yrityksien eri tahojen edustajilta. 

 

Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että kiinteistöhuoltoalalla toimivat johtoryhmät 

ovat samankaltaisia kuin muillakin liike-elämän aloilla. Haastateltavat henkilöt totesivat 

yrityksen - ja markkina-alueen koon enemmänkin vaikuttavan johtoryhmään kuin alan 

itsensä. Kaikki haastateltavat korostivat johtoryhmien tehtävien ja vastuualueiden jaossa 

selkeyttä, jotta jokainen johtoryhmän jäsen tietää oman toimikuvansa perusteellisesti. 

Näin ollen ei synny epäselvyyksiä mikä työ kuuluu kenellekin, kuka vastaa mistäkin 

asiasta kenelle ja kuka toimii kenenkin alaisena. Haastateltavat henkilöt korostivat myös 

johtoryhmän sovittujen käytäntöjen säntillistä noudattamista eli kokoukset pidetään ku-

ten ne ovat sovittu järjestettäviksi ja suunnitelmat tehdään ajoissa, jotta niistä saadaan 

maksimaalinen hyöty yrityksen arkeen sekä  liiketoiminnan johtamiseen. Muutama 

haastateltava päätyi puhelinkeskustelumme aikana myös pohtimaan, josko johtoryhmäs-

tä ja johtamisesta yleensäkin tehdään arjessa liian monimutkaista. Kun suunnitelmat ja 

ohjeet ovat selkeät sekä jämäkät niin työ tulee tehdyksi ajallaan ja kaikki osapuolet ovat 

tyytyväisiä. 

 

Johtoryhmä nähtiin parempana vaihtoehtona kuin yksittäinen johtaja, yrityksissä joissa 

työntekijä määrä on 12-15 henkilöstä ylöspäin. Sydänmaa toteaakin kirjassaan Älykäs 

johtaminen 7.0: numeron 7:n olevan maaginen numero jo senkin vuoksi, että 7 alaista  
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on maksimimäärä, jonka esimies pystyy johtamaan hyvin.  Haastateltavat olivat kaikki 

sitä mieltä, että asiaan vaikuttaa myös onko yrityksellä pelkkä kiinteistöhuolto palvelu-

naan vai myös porrassiivous ja muita lisäpalvelukokonaisuuksia. Johtoryhmän koko voi 

olla kahdesta henkilöstä ylöspäin, kunhan tehtävät on jaettu oikeille henkilöille, oikealla 

tavalla. Vastuiden ja toimenkuvien jaolla tuodaan selkeyttä työn sujuvuuteen arkipäi-

vässä ja myös yrityksen liiketoimintaan. Jokaisessa haastattelussa heräsi myös keskuste-

lua siitä, pitääkö omistajien olla aina yrityksen johtoryhmässä ja hallituksessa. Yrityk-

sen liiketoiminnan kannalta kyseiset henkilöt eivät ole aina parhaat vaihtoehdot kysei-

siin tehtäviin, koska jokaisesta ei ole johtajaksi, mutta pienemmissä ja paikallisissa yri-

tyksissä on kuitenkin yleensä niin, että omistaja on johtoryhmässä riippumatta siitä, 

mikä hänen koulutus- ja kokemustaustansa johtamisesta on. Suurissa yrityksissä tämä 

on useasti päinvastoin. 

 

Johtoryhmän jäseniltä vaaditaan haastateltavien henkilöiden mielestä vahvoja esimies-

taitoja, talouden ja liiketoiminnan hallinnan tuntemusta, liiketoiminnallista ajatteluta-

paa, suuntaa näyttävää asioiden johtamista, mutta myös helposti lähestyttävää ihmisten 

johtamista. Nykypäivän ihmiset vaativat enemmän ihmisten johtamiselta. Johtoryhmän 

jäsenen on pystyttävä ottamaan ja kantamaan vastuuta yksinään sekä työskentelemään 

yhtenäisenä ryhmänä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa. Johtoryhmän jäsenen pitää 

olla omilta työskentelytavoiltaan sellainen, mitä halutaan koko yrityksen johtoryhmän 

olevan ja edustavan. 

 

Jokaisen kyselyyn osallistujan mielestä nykyaikana missä tahansa esimiestehtävissä 

toimivalla henkilöllä, pitäisi olla koulutusta esimiestaitoihin ja johtamiseen, mututun-

tumalla ei voi enää johtaa. Eikä myöskään samoilla johtamiskäsitteillä ja ajatuksilla, 

jotka toimivat 20 vuotta sitten. Puhuttiin myös, että valitettavasti kiinteistöhuoltoalan 

yrityksissä, varsinkin paikallisilla markkinoilla toimivissa pk-yrityksissä helposti vieras-

tetaan esimieskoulutusta, vaikka se antaisi johtajille varmuutta henkilöstönsä edessä ja 

ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Johtaminen kehittyy vain johtamalla ja siitä saatu-

jen kokemusten kautta, mutta useasti tie olisi helpompi jos omaisi teoreettista tietopoh-

jaa edes  siihen, mitä johtaminen käytännön työarjessa konkreettisesti on. 

 

Kiinteistöhuoltoalan johtoryhmien ja johtamisen nähdään kehittyneen samalla tavalla 

muiden liike-elämän alojen kanssa, varsinkin isoissa yrityksissä. Tehtäviä, toimenkuvia 

ja vastuuta on uskallettu alkaa jakaa enemmän eri henkilöille kuin esimerkiksi 80-
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luvulla. Pienemmissä ja paikallistasolla toimivissa kiinteistöhuolloissa muutos on ollut 

suurempi viimeisten vuosikymmenien aikana kun talonmiehet ovat vaihtuneet kiinteis-

töhuoltoihin. Moni talonmies on perustanut huoltoyhtiön taatakseen oman toimentulon-

sa, eikä ole niinkään ajatellut bisneksen tekoa. Aiemmin tuo konsepti ehkä toimikin, 

mutta nykyään yritystä on johdettava jos haluaa sen pärjäävän kilpailussa. Enää johtaja 

ei olekaan yrityksen paras tekijä vaan hän palkkaa parhaat tekijät yritykseensä, saa hei-

dät loistamaan työssään ja huolehtii, että yritys voi hyvin liiketoiminnallisesta näkökul-

masta. Vastuu motivoi tekijöitä ja sitä pitää uskaltaa jakaa. Epäonnistuminen on osa 

oppimista ja polkua kohti menestystä itseään kehittämällä. Johtajan on uskallettava epä-

onnistuakin työssään ja myönnettävä virheensä, samaa mentaliteettia hänen tulisi nou-

dattaa myös henkilöstöään kohtaan. 

 

Haastateltavien henkilöiden edustamissa yrityksissä, johtoryhmissä oli toimenkuvia 

jaettu seuraaviin vastuualueisiin: talous, yrityksen kehittäminen, markkinointi/myynti, 

henkilöstöjohtaminen ja toimitusjohtaja. Yleisin johtoryhmän toimenkuvien jako on 

paikallisella tasolla: toimitusjohtaja, talousvastaava, kiinteistöhuoltopuolen työjohto ja 

mahdollisen siivouspuolen työjohto. Toimitusjohtaja vastaa yrityksen kokonaisvaltaisen 

liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Työjohdot vastaavat omien palvelupuo-

liensa päivittäisen työn organisoimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. He ovat vas-

tuussa toimitusjohtajalle. Mahdollinen talousvastaava tekee yhdessä toimitusjohtajan 

kanssa yrityksen budjetit ja seuraa niitä. Joissakin yrityksissä taloustehtäviä tekee kiin-

teistösihteeri, joka toimii myös osana johtoryhmää. 

 

Suurimpina muutoksina, mahdollisuuksina ja haasteina johtamisessa kiinteistöhuolto-

alalla nähtiin alan teknistyminen entisestään sekä sähköisiin palveluihin siirtyminen. 

Kiinteistöhoitaja on moniosaaja, ei riitä että osaa huolehtia hyvin ulkoalueista vaan on 

pystyttävä huolehtimaan koko kiinteistön toiminnasta niin puhtaanapidon kuin talotek-

niikankin osalta, tämä luo vaatimuksia johtajille rekrytointiin sekä töiden suunnitteluun. 

Nuoremman sukupolven tulo alalle nähdään mahdollisuutena ja vastauksena teknisty-

miseen, vaikkakin nuorempi sukupolvi vaatii johtajaltaan erilaista tapaa johtaa ja käsi-

tellä ihmisiä. Kilpailu alalla on kovaa ja alalle on helppo tulla, johtajien ja johtoryhmien 

on tehtävä päätöksiä ja uusia ratkaisuja, joilla yritys saadaan erottumaan muista ja ole-

maan edellä. 
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9 YRITYKSEMME JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

Yrityksemme on palvelualalla toimiva pk-yritys ja sen hallituksessa on kolme yrityksen 

osakasta. Näistä osakkaista koostuu yrityksen niin sanottu johtoryhmä. Toimitusjohtajaa 

ei ole varsinaisesti valittu vaan se toimenkuva on kuin itsestäänselvyytenä tullut enem-

mistöosakkaalle. Yrityksen omistajat, hallitus ja johtoryhmä koostuvat siis samoista 

henkilöistä, yrityksen osakkaista.  

 

Organisaatiomme on erittäin yksinkertainen, pieni ja littana rakenteeltaan. Meidän joh-

toryhmämme on samat henkilöt kuin meidän yrityksemme hallituskin ja meidän hallitus 

on me kolme yrityksen osakkeenomistajaa. Itse olen sekä toimitusjohtaja että yrityksen 

hallituksen puheenjohtaja. Kaikki lukemani teoria hallituksen suhteesta johtoryhmään ja 

toimitusjohtajan tehtävästä olla näiden tahojen välissä, ei olekaan meillä niin yksinker-

tainen kun samat henkilöt ovat kaikissa näissä tahoissa. Teoriassa tuntuu, että johtami-

nen on helppoa ja tulee miettineeksi koko johtoryhmän tarvetta. Vaikkakin johtoryhmän 

avulla saadaan vastuuta jaettua ja toimintaa näin nopeutettua, vai käykö niin, että toi-

minta hidastuu kun tulee monta väliporrasta.  

Olen opinnäytettä tehdessä alkanut myös miettiä, onko johtamisemme liian kilttiä ja 

näkymätöntä. Annammeko vapautta mutta kaikki, jotka sitä saavat eivät ota vastaan 

vapauden mukanaan tuomaa vastuuta. 

 

Minulle on muodostunut kaksi eri vaihtoehtoa johtamisjärjestelmäksi yritykseemme. 

Vaihtoehdossa 1: toimenkuvat tehtävineen on jaettu kolmen osakkaan kesken. Enem-

mistöosakas on toimitusjohtaja ja kaksi muuta osakasta toimii työjohtona, kiinteistöhoi-

tajille ja toinen siivouspuolelle. Vaihtoehdossa 2: organisaatiokaaviota supistetaan enti-

sestään, jolloin päättäviä tahoja on vähemmän, mutta kuormitus päättävällä ja johtavalla 

taholla on suurempi. Olen hahmottanut seuraavassa kuvioiden avulla ajatustani näistä 

kahdesta eri vaihtoehdosta. 
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Vaihtoehto 1: 

  hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja 

 

 

         yrityksen hallitus ja johtoryhmä, johon kuuluvat osakkeen omistajat 

 

 

  palvelukokonaisuuksien työjohto 

 

 

 kiinteistöhoitajat siivousyksikkö 

 

 

Vaihtoehto 2: 

 yrityksen omistaja hallitus 

 

      toimitusjohtaja 

 

 kiinteistöhoitajat  siivouspuoli 

 

 

Pohdittuani ja punnittuani asiaa, päädyn vaihtoehtoon yksi, jossa on johtoryhmä toimi-

tusjohtajan apuna ja koska meillä hallitus ja toimitusjohtaja sekä johtoryhmä koostuvat 

samoista henkilöistä, pitää laatia tarkat säännöt joiden puitteissa toimia. Jokaisen meistä 

kolmesta on sitouduttava näihin sääntöihin. 

 

9.1 Johtoryhmämme toiminta 

 

Kun pohdin johtoryhmämme toimintaa teoriaosassa läpi käydyn johtoryhmämallien 

mukaan, niin näen että meidän yrityksemme johtoryhmä koostuu kolmesta eri johto-

ryhmä mallista. Se on strateginen johtoryhmä, mutta litteän organisaation suoman no-

peuden vuoksi myös operatiivinen johtoryhmä arjen tasolla sekä sen pitäisi olla enem-

män myös informatiivinen johtoryhmä. Tiedän, että jokaisella kolmella osa-alueella on 

kehitettävää paljon, mutta olen päättänyt tehdä yhden askeleen kerrallaan niin onnistu-
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minenkin on todennäköisempää. Panostamme ensin johtoryhmän toimintaan strategisen 

johtoryhmän mallin mukaan, koska meidän on luotava yrityksen ensimmäinen strategia 

ja johdettava se yrityksessä eteenpäin käytäntöön.  

 

Meidän on suunniteltava johtoryhmämme toiminta niin viikko-, kuukausi- kuin vuosita-

solla. Suunnitelman tulee olla realistinen, ottaen huomioon hektinen talviaika alalla. 

Meidän on luotava käytännöt ja säännöt. Jokaisen on noudatettava niitä. Muuta vaihto-

ehtoa ei ole. Yrityksen strategian luomisen ja suunnittelun jälkeen on luotava myös joh-

toryhmälle oma tavoite, joka sitoo jäsenet yhteen ja luo yhteishengen ryhmälle. 

 

Johtoryhmälle pitäisi saada luotua yhtenäinen me-henki, vaikka olemmekin kaikki eri-

laisia yksilöitä ja tekijöitä. Meidän pitäisi kääntää se erilaisuus rikkaudeksemme ja jo-

kaisen jäsenen ymmärrettävä ettemme kilpaile keskenämme vaan olemme yhdessä sa-

malla puolella. Kuten useasta johtoryhmä aiheisesta julkaisusta luin, on johtoryhmä 

joukko asiantuntijoita, joiden osaaminen tukee ja rikastuttaa toinen toistaan. Näin meillä 

juuri on kun mietin vahvuusalueitamme. Ymmärtämällä toistemme osaamisen rikkau-

den ja täydentämällä sitä omalla, saamme aikaan kattavan tietopohjan johtoryhmän toi-

minnan perustaksi. 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, miten meillä menee johtoryhmän, hallituksen ja omistajien 

tehtävät päällekkäin henkilöittäin, niin olen pohtinut myös ulkopuolista tahoa tähän 

ryhmään osaksi ja aion asian esittää muille osakkeenomistajille. Meidän pitäisi tässä 

ryhmässä noudattaa vallitsevia rooleja aina tiukasti tilanteen mukaan, mutta käytännös-

sä asia ei olekaan niin helppo kuin teoriassa. 

 

Johtamista ja yleensäkin esimiestaitoja oppii kokemuksen kautta tekemällä ja vuosien 

saatossa johtaja kasvaa, mutta silti minusta meidän jokaisen tulisi perehtyä johtamisen 

teorioihin ja saada ajattelutapaansa johtamisenlaista suuntaa. Minusta olisi erittäin hyvä 

jos kävisimme jokainen muutaman esimiestaito ja johtamisen kurssin, jotta saisimme 

paremmin käsitystä ja otetta johtamiseen, siihen mitä se meillä nyt on ja minkälaista 

haluamme sen tulevaisuudessa olevan. Meistähän se on kiinni, millainen meidän yrityk-

sessä johtajuus on. 
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9.2 Minä toimitusjohtajana 

 

Olen itse enemmistöosakkaan perittyäni päätynyt toimitusjohtajan tehtävään. Minua ei 

ole siihen siis valittu. Olen toiminut toimitusjohtajana tässä yrityksessä nyt 8 vuotta ja 

ensimmäiset vuodet kuluivat opetellessa tehtävää sekä yritykseen sisään pääsyssä. Tä-

män opinnäytetyön myötä koko toimitusjohtajan tehtävä on auennut minulle aivan uu-

desta näkökulmasta ja olen löytynyt itseni paremmin tästä tehtävästä. Suurta mielenkiin-

toa on herättänyt määritykset toimitusjohtaja tyypeistä sekä kuvaukset millaista toimi-

tusjohtajan arki on ja millaista sen kuuluisi olla.  

 

Minun on toimitusjohtajana kehityttävä jämäkämmäksi, jaettava vastuuta enemmän ja 

vaadittava vastuun ottamista. En saa enää hyväksyä selityksiä ja ottaa ongelmia vain 

yksin ratkaistavaksi.  

 

Olen päättänyt myös tehdä opinnäytetyössäni mainitun toimitusjohtajasopimuksen, jos-

sa tarkoin määritellään toimenkuvani ja aion neuvotella siihen myös erinäisiä vapauksia 

sen pohjalta, että minun vastuullani on aina loppujen lopuksi koko yritys. Jos esimer-

kiksi huoltamallamme katuosuudella kävelijän niskaan putoaa lunta katolta kun huolto-

miehemme ei ole hoitanut paikalle tarvittavia varoitusmerkkejä ja –nauhoja niin minä-

hän henkilönä siitä olen vastuussa oikeudellisesti. Tällaiset vaikean vastuun asiat on 

huomioitava toimitusjohtajasopimuksessani. 

 

Johtaminen toimitusjohtajan pestissä tässä yrityksessä ei ole helpointa, sillä yksi osak-

kaista on äitini. Eikä minun ole tietenkään helppo asettua hänen yläpuolella esimieheksi, 

eikä myöskään hänen ole helppoa ottaa vastaan johtamistani minulta. Nämä ovat arka-

luontoisia henkilökemia-asioita, jotka olisi paljon helpompi hoitaa niin sanottujen vie-

raiden ihmisten kanssa. Mutta minun on otettava töissä liike-elämän vaatima työmainen  

asenne ja toimintamalli, jos haluan että saamme kehitettyä yrityksemme johtamisjärjes-

telmää, en saa antaa sukulaissuhteiden vaikuttaa. 
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9.3 Työjohto 

 

Päivittäisessä työjohdossa ovat kaksi muuta yrityksemme osakasta.  Yksi heistä on äiti-

ni, joka osakkeenomistajana toimii siivousyksikkömme työjohtajana. Toinen on kiin-

teistöhuoltopuolen työjohtaja, joka on kolmas yrityksemme osakas. He organisoivat 

päivittäiset työt omilla puolillaan.  

 

Meidän keskinäisen tehtäväjaon on oltava selkeämpi ja sitä jakoa meidän jokaisen on 

noudatettava. Heidän pitää hoitaa omien palvelupuoliensa töiden organisointi ja niihin 

tarvittavat resurssit sekä itsenäisesti pyrittävä ratkaisemaan, mikäli ongelmia ilmenee. 

Minun on taas uskallettava alkaa johtaa heitä ja vaatimaan heiltä enemmän.  

 

Meidän on oltava yhtenäisenä linjana päätöksiemme takana ja työjohdon on vietävä 

strategiaa käytäntöön omalla esimerkillään päivittäisessä työssä.  

 

Olen sitä mieltä, että työjohtomme kaipaa esimieskoulutusta ja heidän tulee tutustua  

johtamisen oppeihin, jolloin he saavat paremmin käsitystä mitä johtaminen oikeastaan 

on. Sukupolvien vanhetessa, myös y ja z sukupolvet tulevat yritykseemme. Jo nyt meillä 

on sekä x,y, että z sukupolvea ja heidän johtaminen on todellakin erilaista. Tähän asiaan 

työjohtajiemme on myös tutustuttava ja mahdollisimman nopeasti. He eivät vaan voi 

johtaa enää samalla tavalla, mitä on johdettu esimerkiksi 90-luvulla. 

 

“Whether one is born a leader or not, I have no doubt that leadership can be taught. 

And, most importantly, it can be learned.” (Blanchard 2007) 

 

9.4 Johtoryhmätyön tavoitteet 

 

Johtoryhmätyöskentelymme on vielä alussa ja jäänyt toissijaiseksi normaalien töiden 

takia. Meidän on kuitenkin otettava johtoryhmätyöskentely käyttöön nyt ja valvottava, 

että pidämme sen toiminnassa tähän laatimiani keinoja ja sääntöjä noudattaen. 

 

Olen laatinut johtoryhmällemme tavoitteet, jotta jokainen johtoryhmän jäsen tietää, mitä 

johtoryhmä tekee ja miksi sen olemassaolo on yritykselle välttämätöntä. 
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                   JOHTORYHMÄTYÖN TAVOITTEET 

 

 

Strategisen Ohjauksen ja  Yhteistyömme parantaminen 

päätöksenteon koordinoinnin  ja tehostaminen 

kehittäminen   parantaminen 

 

 

Strategisen päätöksenteon kehittäminen 

 Johtoryhmän on määriteltävä yrityksen strategia ja luotava se käytäntöön vietä-

väksi, saatava koko henkilöstö ottamaan strategia osaksi arkeaan 

 Päätökset on tehtävä strategian mukaan, sen toteutumista edesauttaen 

 Strategia on saatava toteutumaan käytännössä niin, että se näkyy meistä ja toi-

mistamme myös ulospäin 

 Strategiaa ja sen toteutumista on valvottava ja tarvittaessa tarkistettava 

 

Ohjauksen ja koordinoinnin parantaminen: 

 Johtoryhmän sisällä on selkiytettävä jäsenten tulosvastuut, päätösvalta ja yleen-

säkin työjako. Esimerkiksi mitä kuuluu kenellekin ja kuka selvittää mitäkin. 

 Tiedonkulkuamme on parannettava huomattavasti. Jokaisen on huolehdittava, 

että hänen tietonsa leviää kaikille johtoryhmän jäsenille yhtälailla. 

 Jokaisen on huolehdittava omasta vastuualueestaan ja koordinoitava työt siellä 

sekä pyrittävä ratkaisemaan ongelmat 

 

Yhteistyömme parantaminen ja tehostaminen: 

 Yksi suurimmista haasteistamme on, että yrityksen omistajat, hallitus, yhtiöko-

kous ja johtoryhmä olemme me kolme. Ei ole muita ihmisiä. Tämä on tuottanut 

ongelmaa kun mietitään kenellä suurin päätösvalta. Meidän on nämä asiat käsi-

teltävä ja tehtävä yhdessä kirjallinen sopimus asiasta, jonka ehtoihin kaikki suos-

tuvat ja niitä noudattavat. Seuraavassa muita yhteistyömme tehostamisen keino-

ja: 

 Päivittäisen yhteistyön parantaminen tunneälyn avulla ja lojaalisuudella toisi-

amme kohtaan. 
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 Tehostamme toimintatapojamme kun kaikille on selvänä oma toimenkuva ja kun 

saamme luotua strategian yritykseemme niin tiedämme, miten meidän tulee toi-

mia tästä eteenpäin. 

 Jokaisen on myös kehitettävä itseään, esimiestaidot harvoin tulevat luonnostaan 

ja niitä on kehitettävä jo senkin takia, että uusi sukupolvi tulee vaatimaan todella 

erilaista johtamista ja vaatii sitä jo nyt. Muutenkin on aika ajoin hyvä tehdä itse-

tutkiskelua työn tekemiseensä liittyen sekä johtamiseen. 

 Viimeinen johtoryhmän tavoitteemme on parempi kokonaisuuksien hallinta. 

Kun jotain päätetään niin siitä pidetään kiinni ja kaikki toimivat sen mukaan, on 

olemassa säännöt joita kaikki noudattavat. 

 

9.5 Suunnitelmallisuus, ennakointi ja strategia käytäntöön 

 

Kuten jo edellä mainitsin yhtenä johtoryhmän tavoitteena, on meidän tehtävä yritykselle 

strategia ja vietävä se käytäntöön. Jokaisen johtoryhmän jäsenen on oltava strategian 

takana ja johdettava sitä. Meidän on määritettävä mitä haluamme ja milloin sekä ennalta 

määritellä aikavälit jolloin tarkistamme, olemmeko menossa strategiamme osoittamaan 

suuntaan ja onko yhteiskunnassa tapahtunut jotain sellaista tai havaittavissa heikkojen 

signaaleita, minkä vuoksi meidän tulisi muuttaa strategiaamme. Ehdotan strategian 

luomiseen käytettäväksi Balanced Scorecard-mallia, joka on yksinkertainen ja kattava 

toimintamalli. 

 

Seuraavassa strategian tekemistä helpottavat kysymykset Balanced Scorecardin mu-

kaan. Näihin vastaamalla me löydämme, luomme ja teemme yritykseemme tällä hetkel-

lä toimivan strategian. (Kaplan, Norton, Lahnaoja 2007) 

 

1. Strategian luominen 

 Missä liiketoiminnassa olemme ja miksi? (missio, arvot ja visio) 

 Mitkä ovat keskeiset huomioitavat asiat? (strateginen analyysi) 

 Miten parhaiten kilpailemme markkinoilla? (strategian laatiminen) 

 

2. Strategian suunnittelu 

 Miten kuvailemme strategiaamme? (strategiakartta) 

 Miten mittaamme suunnitelmaamme? (mittarit ja tavoitteet) 



80 

 

 Millaisia toimintasuunnitelmia strategiamme toteuttaminen vaatii? (esim. hank-

keet) 

 Miten rahoitamme hankkeemme? 

 Kuka johtaa strategian toteutusta? 

 

3. Organisaation suuntaaminen 

 Miten varmistamme, että kaikki organisaatiossamme toimivat yrityksen strategi-

an mukaisesti? 

 Miten suuntaamme kahden eri palvelupuolen toiminnan yrityksen strategian 

mukaisesti? 

 Miten motivoimme henkilöstöä auttamaan strategian toteuttamisessa? 

 

4. Operatiivisen toiminnan suunnittelu 

 Mitä liiketoimintaprosesseja on ratkaisevinta kehittää strategian toteuttamiseksi? 

 Miten yhdistämme strategian operatiivisiin suunnitelmiin ja budjetteihin? 

 myynnin suunnittelu 

 resurssien suunnittelu 

 budjetointi 

 

5. Seuranta ja oppiminen 

 Toteutammeko strategiaamme hyvin? 

 Onko operatiivinen toimintamme hallinnassa? 

 

6. Testaus ja muokkaaminen 

 Toimiiko strategiamme? 

 kannattavuusanalyysi 

 Mitkä ovat strategiset riippuvuussuhteemme? 

 Mahdolliset orastavat strategiat? 

 

Balance Scorecard-mallin avulla yrityksen strategia rakennetaan ja sen avulla strategiaa 

on myös helppo päivittää. Kysymyksiin vastaamalla löydämme yritystoimintamme yti-

men ja saamme sen avattua myös henkilöstölle. ( Kaplan 2010) 
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9.6 Johtoryhmän pelisäännöt 

 

Hyvin toimivan johtoryhmän edellytyksiin kuuluvat johtoryhmän yhteiset sopimukset, 

pelisäännöt ja solidaarisuus, joista on valmius kehittyä keskinäinen avoimuus ja luotta-

mus. Tältä pohjalta voi syntyä johtoryhmän yhteisvastuu, joka on ennen kaikkea moraa-

lista ja henkistä yhteenkuuluvuutta. Johtoryhmää koottaessa on ryhmän vetäjällä oltava 

näkemys siitä, mikä johtoryhmän tehtävä on ja mitä sen tulee tuottaa. (Mansukoski , 

Mitronen, Porenne, Salmimies. 2007). 

 

Olen koonnut seuraavassa kaavioksi pelisäännöt meidän johtoryhmällemme. Luettuani 

useita teoksia tähän opinnäytetyöhön sekä tekemieni haastattelujen pohjalta olen varma, 

että kunnollisilla, tarkkaan määritellyillä säännöillä, jotka yhdessä hyväksymme, saam-

me johtoryhmämme toimimaan aivan uudella tavalla. 

 

             JOHTORYHMÄN TOIMINNAN PELISÄÄNNÖT 

 

 

Kokouskäyttäytyminen Viestiminen ja             Keskinäinen  Käyttäytyminen 

  vuorovaikutus             sparraus       kokousten 

     ulkopuolella 

 

Kokouksissa käyttäytyminen: 

 Jokainen jäsen kunnioittaa johtoryhmän aikaa pitäen kiinni sovituista ajoista, ei-

kä tuhlaa johtoryhmän aikaa sinne kuulumattomiin asioihin. 

 Jokainen jäsen valmistautuu hyvin kokoukseen saadun esityslistan mukaan. 

 Jokainen jäsen kuuntelee avoimin mielin kaikkien jäsenien puheenvuorot ja nä-

kemykset asioista. 

 Kokouksessa aletaan käyttää puheenvuoroja, jolloin asioiden käsittely pystytään 

pitämään hallinnassa ja kokouksen etenemisessä on tietty rytmi. Puheenvuorot 

osoittavat myös kunnioitusta paikalla olijoita kohtaan. 

 

Viestiminen ja vuorovaikutus johtoryhmässä: 

 Johtoryhmän jäsenet jakavat tietoa toisilleen saumattomasti. 

 Jäsenet antavat toisilleen rakentavaa palautetta asiallisesti keskustellen. 
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 Jäsenien on opittava pyytämään toisiltaan tai tarvittaessa ulkopuolelta apua. 

Heidän on opittava auttamaan toisiaan, koska kaikilla on eri osaamisalueet, mikä 

onkin johtoryhmän rikkaus. 

 Ristiriidat on käsiteltävä asiallisesti keskustellen yhden pöydän ääressä. Ratkaisu 

ei aina löydy välittömästi, mutta se löydetään pitkäjänteisellä yhteistyössä jäsen-

ten kesken. 

 Myönteisten rutiinien hyödyntäminen. 

 

Keskinäinen sparraus: 

 Jäsenet luovat ilmapiirin, missä jokainen uskaltaa sanoa sanottavansa ja jokainen 

pystyy ottamaan rakentavan palautteen vastaan ilman vihan tuntemuksia. 

 Jäsenien tulee kyseenalaistaa ja haastaa toisiaan, mutta tämäkin on tehtävä asial-

lisesti toinen huomioon ottaen. Tunneälyllä saadaan paljon enemmän aikaan 

kuin piikittelyllä. 

 Jokaisen jäsenen on uskallettava kysyä. Ilmapiiri pitää saada johtoryhmän jäsen-

ten kesken sellaiseksi ettei tyhmiä kysymyksiä ole olemassakaan ja jokainen jä-

sen voi ja saa esittää mielipiteensä johtoryhmässä. 

 

Käyttäytyminen kokousten ulkopuolella: 

 Johtoryhmän jäsenten tulee pitää kokoustensa ulkopuolella ja muutenkin ulos-

päin yhteistä rintamaa ja olla lojaaleja toisiaan kohtaan. 

 Päätökset on laitettava käytännössä toimeen niin, että jokainen on päätettyjen 

asioiden takana eikä omalla käytöksellään tai sanoillaan nouse päätöstä vastaan 

sitä arvostellen. Vastaväitteet esitetään ennen päätöksentekoa johtoryhmän kes-

ken. 

 

9.7 Kokouskäytäntö 

 

Organisaatioomme on luotava säännöllinen kokouskäytäntö. Tällä hetkellä olemme pi-

täneet kokouksia vain kriisitilanteissa. Esityslistoja tai yleensäkin mitään ei ole valmis-

teltu ennen kokousta, vaan kriisin sattuessa on istuttu alas ja puitu mitä nyt tehdään. 

Kriisikokoukseen tuo varmasti toimiikin, mutta uskon, että järjestämällä kokouksia sys-

temaattisemmin saamme jämäkämmän otteen kaikille ja niiden kriisikokousten määrä 

laskee. 
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Kerran kuukaudessa järjestettävä johtoryhmän kokous olisi meille varmasti hyvä määrä 

kokouksen toistuvuuden kannalta näin alkuun ja talvikauden ollessa päällä myös realis-

tisin vaihtoehto. Tekisin viikkoa ennen kokousajankohtaa kaikille esityslistan kokouk-

sessa käsiteltävistä asioista sekä merkitsisin, mikä kohta olisi kenenkin alustettavana jos 

en sitä itse tee.  

 

Kokousajankohta olisi kuun puoliväli, sillä tuolloin on kirjanpitäjältä tullut jo edellisen 

kuukauden tuloslaskelma ja tase, jotka voisimme käydä aina kokouksen alussa läpi sekä 

yhdessä päättää tehtävät toimenpiteet numeroiden pohjalta. Numeroiden jälkeen voi-

simme tarkastella sen hetken akuutimpia asioita tai kausiluonteisia töitä, mikäli tällaisel-

le on tarvetta. Asioita varmasti riittää käsiteltäväksi joka kokoukseen ja kun ne esityslis-

talle laitan niin ne tuleekin käsiteltyä. Alkuun suurin tulee olemaan juuri yrityksen stra-

tegian luominen. 

 

Ajallisesti pitäisin kokouksemme tunnin mittaisena ja mieluusti ajankohtana olisi aamu-

päivä. Silloin ihminen on vielä hyvällä vireystasolla ja aamutyöt on jo tehty alta pois. 

Kokouksen puheenjohtajana minun pitää olla jämäkkänä, että asiat käsitellään ja asiois-

sa pysytään, eikä keskustelu ja pohdinta ajaudu epäolennaisiin asioihin.  

 

Ennen kuin kokouksen aika menee umpeen, on jaettava tehtävät johtoryhmän kesken ja 

asetettava tietyille asioille aikarajat. Tämän voisi tehdä niin, että kun kokouksen koko-

naispituus on 60 minuuttia ja siitä aloitukseen käytetään noin viisi minuuttia, niin tällöin 

45 minuuttia on kokoustamisaikaa ja viimeiset 10 minuuttia on kokouksen yhteenvetoa 

ja tulevien toimenpiteiden sekä tehtävien vastuunjakoa. 

 

Uskon, että näillä säännöillä saamme johtoryhmämme toimimaan. Sujuva johtoryhmän 

toiminta vaatii myös jokaiselta oman toimenkuvansa edellyttämää vastuunottoa sekä 

työroolinsa mieltämistä yrityksessä ja henkilökohtaisten suhteiden unohtamista johto-

ryhmän ulkopuolelle kuten myös hallitustyöskentelyn ulkopuolelle. Tämä tulee varmasti 

olemaan haasteellista. 

 

 

. 
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10 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Opinnäytetyöprosessi oli todella tuskallinen, mutta antoisa. Työn ohella opiskelu ja var-

sinkin opinnäytetyön teko oli erittäin kuluttavaa. Tämän työn tekeminen antoi minulle 

paljon yrittäjänä niin liiketoiminnan käytännöistä kuin myös toimitusjohtajan työn toi-

menkuvan määrittämisestä sekä varsinaisesta arjesta. Johtaminen aukesi minulle aivan 

uudella tasolla. Ymmärsin ongelmiemme lähtökohdat paremmin sekä, mitä on tehtävä, 

jotta asiat saadaan sujumaan yrityksen johtamisessa, niin asioiden kuin ihmistenkin 

kannalta. 

 

Tekemäni puhelinhaastattelut antoivat minulle kuvaa muista alan yrityksien toimintata-

voista sekä johtoportaan ajatuksista. Uskon, etten olisi ilman tätä opinnäytetyötä tullut 

ikinä muuten soittaneeksi kyseisille henkilöille. Heidän kokemuksensa ja näkemyksensä 

kiinteistöhuoltoalasta antoivat minulle aivan uuden näkökulman. Olin pitänyt meidän 

yritystämme hieman huonompana ja toimimattomampana heihin verrattuna. Sain selvil-

le, että muissakin alan yrityksissä taistellaan aivan samojen asioiden ja ongelmien kans-

sa kuin meillä. Eikä ainakaan vielä mikään näistä yrityksistä ollut keksinyt uutta sujuvaa 

toimintatapaa, jota voisimme benchmarkata.  

 

Olisin voinut tehdä haastatteluni laajempana, mutta toisaalta en usko, että tulokset olisi-

vat olleet yhtään eriävät saamistani tuloksista, joissa vallitsi yrityksen koosta riippumat-

ta samanlainen lopputulos. 

 

Kehittämishankkeen lopetus vaikutti opinnäytteeseeni kun jouduin lopettamaan yritys-

valmentajan käytön ja koulutusjaksot henkilöstölle sekä yrityksen johdolle jäivät tästä 

syystä pitämättä. Opinnäytetyössä lukemastani teoriasta sain kuitenkin paljon tietoa, 

jota soveltaa meidän yrityksemme arkeen. Sain luotua meille kehyksen johtamisjärjes-

telmään, jota nyt lähdemme viemään käytännössä eteenpäin. Olen tyytyväinen yksinker-

taiseen ja toimenkuvat selkeyttävään johtamisjärjestelmään. Uskon johtoryhmän työn 

paranevan huomattavasti, samoin kuin johtamisenkin yrityksessä, kunhan kaikki osa-

puolet toimivat tämän kehyksen mukaisesti. Suurin uhka tälle johtamisjärjestelmälle on 

se, jos joku osakkaista ei siihen sitoudu ja sitä noudata. 

 

Tein tämän opinnäytetyön itselleni johtajana ja meidän yrityksellemme. Minä ja yrityk-

semme saimme tästä opinnäytetyöstä ratkaisun pitkään vallinneeseen ongelmatilaan 
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sekä paljon herätteleviä ajatuksia johtamiseemme niin arjessa henkilöstön keskuudessa 

kuin liiketoiminnan tasollakin. Tämä opinnäytetyö opetti minulle itselleni armollisuutta 

itseäni kohtaan toimitusjohtajana. Vaikka toimitusjohtajan paikka on yksinäinen, sain 

suuresta lukemastani määrästä teoriaa ja artikkeleita vertaistukea samassa asemassa 

olevilta muilta henkilöiltä ja ymmärsin, että vaikka yrittäjyys on sydämessä, on sekin 

silti vain työtä eikä koko elämä. 

 

Ymmärsin myös, että perheyrityspohjaisessa organisaatiossa järjen ja tunteen ero voi 

olla ajoittain hiuksen hieno. Tämä on tuottanut ja tuottaa varmasti myös tulevaisuudessa 

meille haastetta työarkeen sekä liiketoiminnan johtamiseen. Meidän on löydettävä kei-

no, millä erottaa tämä liiketoiminta vain työksi, missä kaikki muu niin perhe- kuin ystä-

vyyssuhteetkin jätetään sen ulkopuolelle. Olen tyytyväinen, että ymmärsin tämänkin 

asian opinnäytetyötä tehdessäni. Nyt minun pitää vain viedä tämä ajatus organisaati-

oomme. Uskon, että näillä eväillä saamme yrityksen johtamisen toimimaan sekä tarvit-

tavan ryhdin takaisin organisaatioomme. 

 



86 

 

11 LÄHTEET 

 

Austin Robert, Nolan Richard, O´Donnell Shannon. 2013. Harder than I thought: Ad-

ventures of a twenty-first Century leaders. Harvard Business School Publishing Corpo-

ration 

 

Badaracco Joseph jr, 2013. The Good Struggle: Responsible Leadership is an Unforgiv-

ing World. Harvard Business books 

 

Baldoni John, 2.10.2013. Developing Front-Line Leaders, starts at the top. 

http:www.forbes.com/sites/johnbaldoni/2013/10/02. Luettu 2.11.2013 

 

Bandiera Oriana, Guiso Luigi, Prat Andrea, Sadun Raffaella. 31.11.2011. What do 

CEO´s do? Working Paper Publications. http://hbswk.hbs.edu/item/6662. Luettu 

29.10.2013 

 

Blanchard Ken, 2007. Why We Can - And Should - Teach Leadership. 5.10.2007. 

http://www.forbes.com/2007/10/05/executive-mba-teaching-lead-

cx_kb_1005blanchard.htm. Luettu 29.10.2013 

 

Bradt George, 16.10.2013. Why you must lead differently as your team grows. 

http:www.forbes.com/ sites/georgebradt/2013/10/16. Luettu 2.11.2013 

 

Braksick Leslie W, Hillgren James. 2010. Preparing CEO´s for success: What I wish I 

knew. H J Heinz Company 

 

Garten Jeffrey E. 2008. Mind of the CEO. Basic Books 

 

Grönroos Mauri, 2006. Mahdollisuuden aika- kohti virtuaalista organisaatiota. Transat-

lanta Oy 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisut, www.ek.fi/ek/: Järjellä, tunteella vai vaistojen 

varassa? Pk-yritysten hallitus- ja johtoryhmätyöskentely läpivalaisussa, luettu 1.9.2013 

 

http://hbswk.hbs.edu/item/6662
http://www.forbes.com/2007/10/05/executive-mba-teaching-lead-cx_kb_1005blanchard.htm
http://www.forbes.com/2007/10/05/executive-mba-teaching-lead-cx_kb_1005blanchard.htm
http://www.ek.fi/ek/


87 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto 2013. http://www.ek.fi/ek/fi/yrittajyys-

ym/yrityslainsaadanto/index, luettu 8.10.2013 

 

Hammarstein Heidi, www.talouselama.fi/uutiset/ taitava_ johtoryhma_hallitsee_ajan, 

luettu 3.7.2013 

 

Heiskanen Ari, 2011. Nollatoleranssi, taltuta tuloksen tuhoojat. Talentum 

 

Hiltunen Arto, 2011. Johtamisen taito, elämänmittainen matka. WSOYpro Oy 

 

Hiltunen Elina, 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Talentum 

 

Hyväri Erkki, Husso Jarmo, Kumpula Vesa, Runtti Pentti, Vuolukka Jukka Pekka, Kää-

riäinen Antti, Leppänen Sanna, Telkki Martti, Harisalo Risto, 2007. Yrittäjästä toimitus-

johtajaksi. Avartum Oy 

 

Jabe Marjatta, 2012, Talentum lehtiarkisto: Strategia keskijohdon käsissä, luettu 

19.9.2013 

 

Jokela Tiina. 2009. Pienen perheyrityksen johtoryhmä yrittäjänä. Lappeenrannan teknil-

linen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Pro Gradu -tutkielma 

 

Jännäri Jenny, Kauppalehti Optio, marraskuu 2012: Pidä kunnon kokous. 

 

Järvinen Pekka, 2008. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt. WSOY 

 

Kamensky Consulting Oy, http://www.kamensky.fi/arkkitehtuuri. html : Strateginen 

arkkitehtuuri, luettu 20.9.2013 

 

Kaplan Robert S, 17.11.2010. Conceptual Foundations of the Balance Scorecard. http: 

hbswk.hbs.edu/item/6395.  Luettu 29.10.2013 

 

Kaplan Robert, Norton David, Lahnaoja Hanna. 2007. Strategian toteutus: synener-

giaetujen luominen balanced scorecardin avulla. Talentum 

 

Karjalainen Sari, Kauppalehti Optio, elokuu 2012: Vahva Johtaja tuntee itsensä. 

 

Karjalainen Sari, Kauppalehti Optio, syyskuu 2012: Mistä on hyvä johtaja tehty? 

 

Karjalainen Sari, Kauppalehti.fi: Intohimosta Strategiaan, 2011. luettu 19.9.2013 

 

Kehusmaa Kirsti, 2010. Strategiatyö: organisaation voimanlähde. Edita Prima Oy 

 

Kehusmaa Kirsti, 2011. Toimitusjohtaja – kulmahuoneen kuningas, ritari ja narri. Hel-

singin seudun kauppakamari, Bookwell Oy 

 

Kontiainen Juha,  Skyttä Antti, 2010. Esimiehen mielityö, prosessoivan johtamisen 

opas. Innotiimi Oy 

 



88 

 

Kontkanen Leila, Makkonen Matti,  2008. Mitä nyt tekisin toisin? Jälkiviisautta johta-

miseen. WSOYpro 

 

Koski Reetta, Kortesuo Katleena 2012, Talentum Media Oy 

 

Kruse Kevin. 4.9.2013. What Is Leadership? 

http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/2/. Luettu 

29.10.2013 

 

Kurkilahti Lasse, Äijö Toivo, 2011. Selviydy tai sukella, kriisistä kilpailuetuun suoma-

laisella johtamismallilla. Talentum 

 

Lainema Matti, Haapanen Mikko, 2010. Vallan tasapaino- Omistajat&Hallitus&Johto. 

Boardman Oy 

 

Leppänen Makke, Rauhala Ilona, 2012. Johda Ihmistä, psykologiaa johtajille. Talentum 

 

Lexlan Oy 2013. Toimitusjohtajasopimus. http://www.lexlan.fi/tuotteet-

palvelut/toimitusjohtajasopimukset, luettu 8.10.2013 

 

Mansukoski Seppo, Mitronen Lasse, Porenne Pertti, Salmimies Pekka, 2007. Käytännön 

johtoryhmätyöskentely. Talentum 

 

Mantere Saku, Suominen Kimmo, Vaara Eero. 2011. Toisinajattelua strategisesta joh-

tamisesta. WSOY 

 

Ojasalo Katri, Moilanen Teemu, Ritalahti Jarmo. 2009. Kehittämistyön menetelmät, 

uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro Oy    

 

Pohjanheimo Esa, 2012. Johda Ihmistä – sosiaalipsykologiaa johtajille. Talentum 

 

Rohlander David. 2013. CEO Code: Create a Great Company and Inspire People to 

Greatness. Career Press, Incorporated 

 

Sotka Jari. huhtikuu 2013, www.jarisotka.fi/kirjoituksia/64, luettu 8.10.2013 

 

Sydänmaalakka Pentti, 2007. Älykäs Organisaatio. Talentum 

 

Sydänmaalakka Pentti, 2012. Älykäs johtaminen 7.0, Miten kasvaa viisaaksi johtajak-

si?. Talentum 

 

 

Tienari Janne, Piekkari Rebecca, 2011. Z ja Epäjohtaminen. Talentum 

 

Tuulenmäki Anssi, 2010. Lupa toimia eri tavalla. WSOYpro Oy 

 

Valpola Anneli, 2012. Toimiva johtoryhmä, aikaansaamisen aallot. Helsingin seudun 

kauppakamari, Kariston kirjapaino Oy 

 

Valpola Anneli, Kvist Hasse, Masalin Leena, Heimonen Jussi, Kalin Riitta, Lillkåll Lea, 

Niutanen Kenny, 2013, Strategy into action – People create the change.  

 

http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/2/


89 

 

Åhman H, Bärlund A, Vatanen A. 2007. Voittajajohtoryhmät, 7 askelta tulevaisuuden 

menestyjäksi. WSOY 

 



90 

 

12 LIITTEET  

 

Liite 1. Haastattelulomake 

Aihe: Johtamisjärjestelmä kiinteistöhuoltoalan yrityksessä 

 

Haastateltavat tahot: maanlaajuisten sekä paikallisten kiinteistöhuoltoalan yrityksien 

johtohenkilöitä sekä yrittäjäomistajia alalta. 

 

1. Millainen on toimiva johtamisjärjestelmä kiinteistöhuoltoalalla? 

2. Onko yrityksessänne johtoryhmä vai toimitusjohtaja, mikä on kantan-

ne kumpi on toimivampi johtamismalli? 

3. Mitä etuja ja haittoja on jos yrityksessä on johtoryhmä tai jos siinä on 

yksittäinen johtaja? 

4. Millaista on johtaa ja/tai olla johtoryhmässä kiinteistöhuoltoalalla? 

5. Mitä vaaditaan johtoryhmältä, johtamiselta kiinteistöhuoltoalalla? 

6. Miten johtaminen ja johtoryhmän työskentely on muuttunut kiinteistö-

huoltoalalla viimeisen 20-30 vuoden aikana vai onko siinä  mielestän-

ne tapahtunut mitään muutosta? 

7. Mitä kehittäisit johtamisessa ja johtoryhmän työskentelyssä kiinteistö-

huoltoalan yrityksessä? 

8. Mitä eroja koet ja näet johtamisessa kiinteistöhuoltoalalla verrattuna 

muihin liiketoiminnan aloihin? Eroaako kiinteistöhuoltoalalla johtami-

nen muiden alojen johtamisesta? 

 

 

 

 

 


