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Suomen Psykologiliiton 
mielestä psykologien 
osaamista tulisi hyödyn-
tää hyvinvointialueiden 
kehittämisessä, sillä  
perinteiset toimintamallit 
eivät sovellu komplek- 
sisten mielenterveys 
ongelmien hoitoon.

S uomen Psykologiliiton hal-
lituksen puheenjohtajan  
Jari Lipsasen mukaan jul-
kisen sektorin mielenter-

veyspalvelut on laitettava kuntoon. 
– Mielenterveyden häiriöitä yrite-

tään nyt diagnosoida ja hoitaa samal-
la tavoin kuin somaattisia sairauk- 
sia. Monimutkaisten mielenterveys- 
ongelmien diagnosointi oikein on 
kuitenkin paljon hankalampaa. Va-
litettavan usein potilaat joutuvat 
palloteltavaksi asiantuntijalta toi- 

Suomen Psykologiliiton hallituksen puheenjohtajan Jari Lipsasen mielestä hyvinvointialueiden olisi tärkeä tarkastella omia kehityskohteitaan ja seurata muiden tapoja järjestää palveluita.

selle. Kukaan ei ota potilaan hoidos-
ta selkeää vastuuta. Hoito pitkittyy, 
ja pahimmillaan potilaan vointi vain 
heikkenee, Lipsanen sanoo.

Psykologit mukaan 
hoidon suunnitteluun
Lipsasen mukaan palveluiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa pitäi-
si huomioida mielenterveysongel-
mien erityispiirteet.

– Ensin pitää hahmot-
taa potilaan tilanne koko-
naisuutena. Vaatii erityis-
osaamista havaita oireiden 
väliset yhteydet ja niiden 
taustalla piilevät syyt – esi-
merkiksi masennusoireilla 
ei ole yhtä selkeää tekijää. 

Lipsasen mielestä on va-
litettavaa, että muun hoidon puut-
tuessa monille tarjotaan kuntou-
tuspsykoterapiaa. Se on tärkeä ja 
tuloksellinen hoitomuoto, mutta 
tarkoitettu ylläpitämään työkykyä, 
ei hoidoksi vakavampiin mielenter-
veyden ongelmiin. Toimintakykyn-
sä jo menettäneet mielenterveys-
potilaat tarvitsisivat aktiivisempaa, 
toimintakyvyn nopeammin palaut-

tavaa hoitoa. Tällaiseen hoitotyö-
hön ja hoidon suunnitteluun tar-
vitaan psykologeja.

Psykologiliiton näkemys on, että 
uusilla hyvinvointialueilla täytyy pi-
kaisesti panostaa mielenterveyspal-
veluihin. 2000-luvulla osastohoi-
dosta on siirrytty enenevässä mää-
rin avohoitopalveluihin. Niiden re-
sursointi ei ole kuitenkaan ollut riit-

tävää ja hoitovaste on jäänyt heikok-
si. Samanaikaisesti mielenterveys-
ongelmat ovat kasvaneet vauhdilla. 

Lipsanen näkee, että mielenter-
veyspalveluissa pitää panostaa ny-
kyistä enemmän ennaltaehkäisyyn 
ja ongelmien nopeaan tunnistami-
seen. Oikealla diagnoosilla ja oi-
kea-aikaisilla toimenpiteillä voi-
daan välttää psyykkisten ongelmien 

vaikeutuminen sekä vähentää inhi-
millistä kärsimystä ja hoidosta syn-
tyviä kustannuksia. 

– Nyt hyvinvointialueiden pitäisi 
varmistaa sote-keskusten riittävät 
psykologiresurssit. On tärkeää, et-
tä psykologi osallistuu mielenter-
veyspotilaiden alkuvaiheen diag-
nosointiin. Psykologin asiantunte-
musta tarvitaan hoidon suunnit-

telussa ja ohjauksessa, 
mutta tarvittaessa hän 
pystyy myös toteutta-
maan potilaan tarpee-
seen räätälöidyn laa-
jemman hoito- ja tut-
kimuskokonaisuuden. 

Lipsanen muistuttaa 
psykologin koulutuk-
sen olevan laajin mie-

lenterveyden tutkinto Suomessa. 
Koulutukseen sisältyy kliinisen hoi-
totyön opintojen ohella muun muas- 
sa organisaatiopsykologiaa.

Moniammattillinen tiimi on
tehokas ja tasa-arvoinen
Psykologien osaamiselle olisi tar-
vetta hoitavan työn ohella myös 
mielenterveyspalveluiden kehittä-

mis-, suunnittelu- ja johtotehtävis-
sä. Lipsanen painottaa, että ylem-
män akateemisen korkeakoulutut-
kinnon suorittanut psykologi pys-
tyy ohjaamaan mielenterveyspalve-
luiden kehittämistä nykyistä enna-
koivampaan suuntaan. 

– Psykologeilla on valtavasti an-
nettavaa sote-organisaatioiden ra-
kentamiseen. Hyvinvointialueiden 
kannattaisikin hyödyntää psykolo-
giensa osaamista laajasti. Tervey-
denhuoltosektorilla unohdetaan 
usein, että useimmilla johtamisen 
konsulteilla on psykologin tausta.

Lipsanen kaipaa mielenterveys-
palveluiden kehittämiseen avara-
katseista ja joustavaa otetta. Tervey-
denhuoltosektorille tyypillinen hie-
rarkinen johtamistyyli sopii Lipsa-
sen mielestä huonosti mielenterve-
yspalveluiden kehittämiseen. Se pi-
täisi korvata start up -yrityksistä tu-
tulla toimintatavalla, jossa päätök-
senteko perustuu moniammatillisen 
tiimin tasa-arvoiseen yhteistyöhön. 

– Meidän pitää pyrkiä toimimaan 
avoimesti, ja tutkimustiedon lisään-
tyessä ottamaan käyttöön uusia ar-
viointi- ja hoitomenetelmiä.

Psykologit kehittämään soten 
mielenterveyspalveluita

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko suutarinen

JOSKUS SAATTAA olla vaikea yhdistää johtajuutta ja luovaa tekemistä 
yhteen ja samaan ihmiseen. Me luovat ihmiset olemme herkkiä,  
impulsiivisia ja alati täynnä uusia ideoita. Onko sellaisen ihmisen 
edes mahdollista johtaa toisia?
 
EN KOSKAAN kokenut olevani hyvä johtaja. Minulla ei ikinä 
yrittäjänä ollut aikaa keskittyä hiomaan johtajantaitojani, 
kun ambitioni laukkasivat suunnittelussa ja maailmanvalloi-
tuksessa. Kuitenkin yritykseni loppuvaiheilla koin vihdoin 
mahdolliseksi olla hyvä johtaja vain ja kun tiimi oli oikean-
lainen – pieni, innostunut, dynaaminen, itseohjautuva,  
lojaali, yhtenäinen ja positiivinen. Jokaisella oli oma alue, 
josta ottaa vastuun. Tiimin sisällä oli hyvä ’me vastaan  muu 
maailma’ -fiilis, joka auttoi ylittämään kaikki vaikeatkin 
kohdat. Joskus ongelmille jopa vitsailtiin yhdessä, minkä 
jälkeen alettiin vakaviin hommiin tilanteen korjaamiseksi.
 
KAIKKI TULIVAT kuulluiksi ja kaikkien työtä arvostettiin, kos-
ka koin, että he olivat oman alueensa ammattilaisia. He olivat 
ansainneet luottamukseni heidän tavallaan tehdä töitä. Kaikki  
saivat ideoida ja osallistua, mutta kaikkien piti kuitenkin ymmärtää, 
että se, jolla oli vastuu, oli myös viimeinen sana. Töissä pitää olla  
kivaa, mutta samalla töissä ollaan tekemässä, jotain uutta ja mullistavaa, 
jolla on yksi, selkeä suunta. Riman pitää siis olla korkealla. Päätöksillä ei  

aina voi miellyttää kaikkia ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi johtajan 
pitää pystyä ilmaisemaan visionsa selkeästi.

 
VALLANKUMOUKSELLISET johtajat tarvitsevat vallanku- 

mouksellisen tiimin, koska johtajallakaan ei aina ole kaikkia  
vastauksia. Mielestäni johtajana on tiettyihin asioihin ihan 

hyvä sanoa rehellisesti ’en tiedä’, kun oikeasti ei asiasta ole  
hajuakaan. Inhimillisyyden ja heikkojen kohtien näyttämi-
nen johtajuudessa on sallittua ja inhimillistä. On myös tär-
keää, että tiimi oikeasti tuntee johtajansa. Johtajan työhön 
kuuluu ymmärtää tiiminsä henkilöitä, mutta myös tiimin 
pitää ymmärtää johtajaansa. Luovan johtajan vahvuutena 
on tuoda omaa persoonaansa esille ja vahvasti kommuni-
koida sitä millainen hän on. Näin tiimi pystyy ymmärtä- 

mään luovan johtajansa tavan kommunikoida ja ajatel-
la, joka ei aina ole ihan suoraan ’miten olla hyvä johta-

ja’-opuksista.

YRITTÄJÄ TAI JOHTAJA on tehnyt työnsä hyvin, kun hän saa 
inspiroivalta tiimiltään tietyn vapauden kehittää, luoda uutta 

ja olla oma itsensä.

Luovaa johtamista
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M onet johtoryhmät toimi-
vat nyt tehokkaasti, kun 
kyse on operatiivisten 

asioiden ratkaisemisesta. Se, mi-
kä yleensä kasvotusten kohdates-
sa lisää yhteenkuuluvuuden ja si-
toutumisen tunnetta ja antaa ener-
giaa yhteiseen tekemiseen, on vir-
tuaalisessa työympäristössä jäänyt 
vähiin. Kasvanut epävarmuus tule-
vaisuudesta on ohjannut johtoryh-
miä keskittymään akuutteihin ky-
symyksiin strategisemman tulevai-
suusajattelun kustannuksella. 

Eettiseen johtamiseen ja yhteis-
työkyvykkyyden kehittämiseen 
perehtynyt valmennusyritys Juu-
riharja Consulting Groupin toimi-
tusjohtaja Rea Klingberg kuvailee 
organisaatioiden elävän tällä het-
kellä, poikkeustilan edelleen jat-
kuessa, tietynlaisessa odotustilas-
sa. Se vaikuttaa hänen mukaansa 
erityisesti sitoutumiseen. 

– Odottaminen on lamaannut-
tavaa. Moni johtoryhmän jäsen on 
joutunut olosuhteiden vuoksi lait-
tamaan omat johtajana kehittymi-

Muutostilanteiden 
rohkaiseva kirittäjä

sen tarpeensa sivuun odottamaan 
parempia aikoja. Samaan aikaan si-
toutuminen omaan työhön on hei-
kentynyt. Työelämän mielekkyy-
den ja sitoutumisen kannalta edis-
tyminen ja eteenpäin meneminen 
on kuitenkin todella tärkeää.

Taustatukena ja haastajana
Juuriharja on jatkanut pitkäjänteis-
tä työtään johtoryhmävalmennus-
ten ja johdon coaching-palveluiden 
tuottajana läpi koko korona-ajan.

 Klingberg kertoo, että valmen-
nuksen ammattilaisilla on keinon-
sa muodostaa hyvä yhteys ihmis-
ten välille myös virtuaalisessa työ-
ympäristössä. Yli kymmenen vuo-
den kokemus on antanut monipuo-
lisen pohjan olla apuna myös monis-
sa eri tilanteissa, yrityksen koosta 
tai toimialasta riippumatta. Hän on-
kin huomannut, että apua kaivataan 
etenkin muutostilanteissa.

– Yrityksen kasvu tai uusi strate-
gia, uusi johtoryhmän kokoonpano, 
vetäjä tai uusi omistaja – nämä ovat 
tyypillisimpiä tilanteita. Autamme 

jäsentämään odotuksia, joita johto-
ryhmään kohdistuu sekä selkeyttä-
mään roolituksia ja tukemaan yksi-
löiden hyvinvointia uudessa tilan-
teessa. Suhteutamme käytössäm-
me olevia keinoja tavoitteisiin ja ti-
lanteisiin ja varmistamme, että asiat 
menevät haluttuun suuntaan ja saa-
daan tuloksia. Olemme taustatuki, 
rinnalla kävelijä, kirittäjä ja kannus-
taja – kaikki nämä yhtä aikaa.

Toimiva johtoryhmätyöskente-
ly on Klingbergin mukaan elävää, 
energistä ja tulevaisuuteen katso-
vaa. Jotta tähän päästään, ohjaa hän 
miettimään ensin, millainen on joh-

toryhmän keskinäinen keskustelu-
yhteys. Luottamuksen tason on ol-
tava sellainen, että vaikeatkin asiat 
on helppo nostaa pöydälle. 

Klingberg on ylpeä palautteesta, 
jota Juuriharjan asiakkaat ovat an-
taneet juuri avoimen ja syvän kes-
kusteluilmapiirin luomisesta. Tämä 
on vahvistanut sekä tuloksenteko-
kykyä että toiminnan mielekkyyttä.  

– Pyrimme luomaan niin turval-
lisen yhteyden, että siinä voi hyvin 
haastaa ja tuoda esille myös eetti-
sesti hankalia kysymyksiä. Johto-
ryhmälle hyvä eettinen kunto on 
todella tärkeä ominaisuus. Vaikeis-

ta aiheista on pystyttävä käymään 
avointa, rakentavaa ja eteenpäin 
vievää dialogia niin johtoryhmän si-
sällä kuin eri sidosryhmien kesken.

Johtoryhmällä on myös vahva 
esimerkin näyttämisen rooli. 

– Johtoryhmä luo uskoa tulevaan 
ja antaa mallin siitä, mistä ja miten 
asioista puhutaan ja miten arvoja se-
kä eettisiä periaatteita käytännössä 
tulkitaan. Jotta henkilöstö voi hy-
vin, on johtoryhmän keskinäisen 
kemiankin toimittava hyvin. Sen 
vuoksi luottamuksellinen ja turval-
linen keskustelukulttuuri on ensi-
arvoisen tärkeä läpi organisaation. 

Juuriharja Consulting Groupin toimitusjohtaja Rea Klingberg kertoo, että luottamuksellinen ja turvallinen 
keskustelukulttuuri on organisaation nykyhetken ja tulevaisuuden tuottavuuden perusta.

Poikkeusolot haastavat johtoryhmätyöskentelyä.  
Muutostilanteissa tukee valmennus, jossa luodaan hyvä 
dialogi johtoryhmän sisälle ja sidosryhmien välille.
teksti jaana kosunen  kuva juuriharja consulting group
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Ohjelmistotalo Calmin toimitusjohtaja ja konsultti Tommi Grönlund  
näkee entistä lyhytikäisemmissä varmenteissa sekä etuja että riskejä.

Y hteytesi tähän sivustoon ei 
ole turvallinen.

Tylyyn sanomaan on tör-
männyt varmasti jokainen verkossa 
edes vähän säännöllisemmin viih-
tynyt käyttäjä. Kun käyttäjä avaa si-
vun, jonka yhteys ei ole salattu, il-
moittavat selaimet asiasta nykyään 
välittömästi. Samalla Google ran-
kaisee hakuosumissaan sivustoja, 
joilta ei kyseistä sertifikaattia löydy.

Asia on hyvin helppo ratkaista. 
Silti arviolta 40 prosenttia interne-
tin verkkosivustoista ei ole otta-
nut käyttöön käyttäjilleen salatun 
yhteyden tarjoavaa varmennetta. 
Maailman tuhannen suosituimman 
sivuston joukosta tämä puuttuu lä-
hes kymmenekseltä.

Niin sanottu TLS-salaus on silti 
vain lukuisista eri varmenteista ja 
järjestelmistä koostuvan jäävuo-
ren huippu. Varmenteet ovat di-
gitaalisia tunnisteita, jotka takaa-
vat muun muassa mobiilisovelluk-
sien, VPN-etäyhteyksien sekä ko-
konaisten matkapuhelinverkkojen 

Varmennettu  
tulevaisuus edessä

sulavan toiminnan.
Niin pienten kuin suurtenkin yri-

tysten päivittäiset toiminnot takaa-
vien varmenteiden määrä on vain 
kasvamassa.

Pallon pudottamisen hinta
Vanhentuneet varmenteet ovat ol-
leet muun muassa Microsoft Teams- 
in viimevuotisen, globaalin kaatu-
misen takana. Etätyökalua käyttää 
päivittäin noin 115 miljoonaa ihmis-
tä, joten katkos ei jäänyt huomaa-
matta. Niin ikään Microsoftin Win-
dows 11 -käyttöjärjestelmän julkis-
tus viime kesänä taas kärsi päivi-
tysongelmista. Syy? Vanhentuneet 
varmenteet.

– Tämä kaikki olisi ollut ennalta 
ehkäistävissä, huokaa toimitusjoh-
taja Tommi Grönlund ohjelmisto-
yritys Calmilta.

Vanhentuneiden varmenteiden 
kanssa ovat menneisyydessä tus-
kailleet myös Calmin omat asiak-
kaat. Varmenteet ovat myös suoma-
laisen pk-sektorin infrastruktuurin 

kulmakivi. Niillä kaikilla on kuiten-
kin nykyään vanhenemisaikansa.

– Kun ennen asiakkaille saatet-
tiin tarjota jopa kuuden vuoden 
varmennepaketteja, puhutaan ny-
kyään kuukausista. Selaimista esi-
merkiksi Chrome ja Firefox sallivat 
korkeintaan vuoden kerrallaan voi-
massa olevat varmenteet.

Vaatimus tiheämpään tahtiin päi-
vitettävistä varmenteista on lähtö-
kohtaisesti hyvä. Esimerkiksi juu-
ri selainjättien linjaus takaa turvaa 
verkon käyttäjien yksityisyydelle. 
Lukemattomat muunlaiset varmen-
teet mahdollistavat yritysten joka-
päiväisen toiminnan.

– On ihan normaalia, että mah-
dollisesti jopa kymmenien eri var-
menteiden voimassaolon tarkiste-
lu ei ole organisaatiossa prioriteet-
tilistan kärjessä, Grönlund sanoo.

Rauhaa kaaoksen keskelle
Calm on riippumaton toimija, joka 
ei tarjoa omia varmenteita asiak- 
kailleen. Yrityksen kehittämä, tä-
nä vuonna päivänvalon näkevä pal-
velu keskittyy varmenteiden hal-
linnan ja päivittämisen automati-
sointiin. Palvelu pitää varmentei-
den ajan tasalla pysymisestä huo-
len ja parantaa samalla eri ohjel-
mistojen välistä kommunikaatio-
ta, mikä tuo omalta osaltaan rau-
haa kaaokseen.

– Yrityksen palvelujen loppu-
käyttäjille automaatio näkyy pal-
veluiden sulavampana toimintana 
ja lyhyempinä toimintakatkoksina 
ohjelmistojen päivitysten yhteydes-
sä, Grönlund huomauttaa.

Varmenteet takaavat turvallisen toiminnan. Uusi 
palvelu tuo organisaatioille rauhaa automatisoimalla 
varmenteiden ajan tasalla pysymisen.
teksti joonas ranta  kuva patrik pesonen

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen kertoo, 
että erityisen tärkeää olisi kouluttaa nyt nuorta johtajapolvea.

V aikka työympäristö ja työs-
kentelytavat ovat muuttu-
neet viime vuosina valta-

vasti, on ihminen pysynyt melko 
samanlaisena. Erityisesti etätyön 
yleistyminen on mullistanut työ-
yhteisöjen tapaa toimia. Nykyään 
työssä korostuvat luottamus ja it-
seohjautuvuus. Johtajuudelle tämä 
asettaa uusia haasteita, sillä ilman 
ihmisen sitoutumista ei voida saa-
vuttaa tavoitteita. Pirstaloituneessa 
maailmassa isoja kysymyksiä ovat-
kin, miten johtaja tekee tavoitteet 
näkyviksi ja auttaa löytämään or-
ganisaatiolle parhaan rytmin, jonka 
avulla tavoitteet saavutetaan.

Tämän vuoden alussa Helsingin 
seudun kauppakamarin toimitus-
johtajana aloittaneen Pia Pakarisen 
mielestä nykyaikaisessa johtami-
sessa korostuu innostaminen, yh-
teisöllisyys ja toivon luominen. 

Pakarisella on pitkä kokemus yri-
tyselämästä, yrittäjyydestä, järjes-
töistä ja kunnallispolitiikasta. Hän 
on aiemmin toiminut muun muas-

Innostava johtaja luo toivoa 
ja kannustaa tavoitteisiin 

sa Helsingin kasvatuksen ja koulu-
tuksen apulaispormestarina, Hel-
singin seudun kauppakamarin vai-
kuttamistyön johtajana sekä Helsin-
gin yrittäjät ry:n toimitusjohtajana.

– Johtajan pitää vaikuttaa voi-
makkaasti innostavan työkulttuu-
rin muotoutumiseen ja vakuuttaa 
työntekijät sen toimivuudesta. Joh-
taja on vastuussa myös siitä, että 
yrityksen arvoille ja tarinalle löy-
tyy katetta, Pakarinen toteaa.

Herkkää esihenkilötyötä
Pakarisen mielestä etenkin nykyi-
senä poikkeusaikana johtajan on 
varmistettava, että organisaatio-
kulttuuri rakentuu kestäväksi ja yh-
teishenki auttaa ihmisiä näkemään  
mahdollisuuksia, vaikka maailman 
tilanne ympärillä on epävarma.

– Etätyö haastoi ensin luotta-
muksen. Nyt kun on monin paikoin 
huomattu, että luotto pelaa, on tär-
keää kannustaa työntekijöitä toimi-
maan itsenäisesti, pitää heidät mo-
tivoituneina ja puuttua tarvittaessa 

myös alisuorittamiseen.
Pakarisen johtama Helsingin seu-

dun kauppakamari järjestää vuosit-
tain yli 250 koulutusta. Johtamisen 
koulutus ja kehittäminen ovat vah-
vasti edustettuna kauppakamarin 
koulutustarjonnassa. Tällä hetkellä 
tarjonnassa korostuu erityisesti jat-
kuvan oppimisen merkitys.

– Erityisen tärkeää olisi kouluttaa 
nuorta johtajapolvea. Monet ovat 
saattaneet siirtyä esimerkiksi asi-
antuntijatehtävistä esihenkilöiksi. 
Heillä on mielessään paljon avoimia 
kysymyksiä siitä, miten kohdata uu-
det haasteet – mistä löytyy työka-
lut vahvuuksien hyödyntämiseen ja 
heikkouksien kehittämiseen. Tähän 
meiltä löytyy paljon mahdollisuuk-
sia. Kauppakamarin jäsenet saavat 
kattavan koulutustarjonnan, am-
mattikirjat sekä verkostoitumis- ja 
neuvontapalvelut jäsenetuhintaan.

Pakarinen toteaa, että esihenkilö- 
työ on nykyisin hyvin herkkää toi-
mintaa. Omalla tekemisellä tai te-
kemättä jättämisellä viestitään työ-
ympäristöön hyvin paljon. 

– Nykyaikainen esihenkilö on 
myös hyvin paljon esillä, esimerkik-
si aktiivinen näkyvyys sosiaalisessa 
mediassa on luonnollinen osa vai-
kuttamista ja verkostojen luomis-
ta. Nämäkin ovat asioita, joihin kan-
nattaa hakea sparrausapua. 

Johtajuus on joutunut poikkeuksellisena aikana  
todelliseen happotestiin, sillä toimintatapojen muut-
tuessa myös esihenkilöt kohtaavat uusia haasteita.
teksti pekka säilä  kuva kauppakamari/ meeri utti

V iimeiset kaksi vuotta 
ovat olleet ravintola- 
alalle selviytymistais-
telua. Fokus on koh-

distettu lähipäivistä ja -viikoista 
selviytymiseen. Tällainen tilanne 
on ollut myös Amica-, Food & Co - 
ja Tastory -brändeistä tunnetussa 
Compass Group Suomessa.

Compass Groupin uuden toimi- 
tusjohtajan Hannu Rahnaston mu-
kaan arjen tekeminen on painot-
tunut asiakkaille ja työntekijöille 
turvallisen palveluympäristön luo-
miseen, henkilöstöstä huolehtimi-
seen sekä yrityksen talouden tur-
vaamiseen. 

Suomen johtavan  
ruoka- ja monipalvelu- 
yhtiö Compass Groupin 
katseet on jo suunnattu 
valoisampaan tulevaisuu-
teen, jossa keskiössä on 
uudenlaisen henkilöstö- 
ja asiakaskokemuksen  
rakentaminen.

– Kriisi on pakottanut meitä 
muuttamaan toiminnan suuntaa 
moneen kertaan. Sekavissa ja no-
peasti muuttuvissa tilanteissa olen-
naista on ollut selkeiden toiminta-
periaatteiden luominen ja nopea 
viestintä kaikkia digitaalisia kei-
noja käyttäen. Nyt on kuitenkin 
aika siirtyä kriisijohtamisesta uu-
teen vaiheeseen ja suunnata kat-
seet kauemmas tulevaisuuteen, 
Rahnasto sanoo.

Fokuksessa olennainen:
asiakkaat ja henkilöstö
Compass Groupissa on koko kriisin 
ajan tehty tiivistä yhteistyötä ja käy-
ty avointa keskustelua niin työnte-
kijöiden kuin asiakkaidenkin kans-
sa. Lisäksi tietoa yrityksen tärkeim-
pien sidosryhmien ajatuksista on 
kerätty erilaisin tutkimuksin, niin 
maailmalta kuin Suomesta. Kerätty 
tieto on auttanut johtoa hahmotta-
maan luotettavasti yrityksen nyky-
tilannetta sekä asiakkaiden ja työn-
tekijöiden tulevaisuuden toiveita. 

– Nykytilanteen tunnistaminen 
on ollut kriittisen tärkeää yhteisen 
uuden suunnan ja suunnitelman 
pohjaksi. Liiketoimintastrategiam-
me punaisena lankana on asiakas- 
ja henkilöstökokemuksen uudis-
taminen. Vastuullisuus on yhä tii-

viimmin osa palveluitamme ja toi-
mintatapojemme ydintä jatkossa. 
Lähdemme johtamaan ja valmen-
tamaan organisaatiotamme uuteen 
aikaan sekä tekemään uudistuksia, 
jotka innostavat nykyisiä asiakkaita 
ja työntekijöitä sekä houkuttelevat 
uusia, Rahnasto avaa.

Rahnasto näkee Compass Grou-
pin nykyisen henkilöstön vahvan 
osaamisen ja sitoutumisen isona 
muutosvoimana. Rahnasto painot-
taa, että henkilöstökokemusta halu-
taan parantaa entisestään yrityksen 
johtamista, toimintatapoja ja arjen 
sujuvuutta muokkaamalla.

– Haluamme rakentaa poikkeuk-
sellisen avointa, rohkeisiin kokeilui-
hin kannustavaa ja innostavaa toi-
minta- ja johtamiskulttuuria. Yksin-
kertaistamme tekemistä, johdam-

me valmentaen, lisäämme vuoro-
vaikutusta ja osaamisen kehittymi-
sen mahdollisuuksia ja annamme 
enemmän vastuuta organisaation 
joka tasolle. Palveluyksikköjem-
me esihenkilöillä ja työntekijöil-
lä on jatkossa aiempaa laajemmat 
mahdollisuudet kehittää paikallista 
palvelua yhdessä asiakkaan kanssa. 
Kutsumme tätä Can do -asenteeksi. 

Luvassa uusia konsepteja 
ja rohkeita kokeiluja
Compass Groupin liiketoiminnan 
kehitystyössä on kyse ennen kaik-
kea asiakasymmärryksen valjas-
tamisesta palveluiden uudistami-
seen. Lisäksi yritys etsii ja rakentaa 
tietoisesti uusia liiketoimintamal-
leja. Tähän kuuluvat myös mahdol-
liset yritysostot. Tavoitteena on to-
teuttaa toimenpiteitä, jotka paran-
tavat suoraan asiakas- ja henkilöstö-
kokemusta. Tässä entistä vahvem-
paan rooliin nousevat digitaaliset 
ratkaisut. 

Rahnasto korostaa, että asiakas-
kokemuksen kehittämisessä tähdä-
tään joustavuuteen ja ketteryyteen. 
Uusia konsepteja otetaan käyttöön 
matalalla kynnyksellä ja niitä kehi-
tetään eteenpäin asiakkailta saadun 
palautteen perusteella.

– Parannamme olemassa olevia 

palveluitamme ja kehitämme nii-
den rinnalle uusia tuote- ja palvelu-
konsepteja, jotka vastaavat muuttu-
neisiin asiakastarpeisiin ja auttavat 
vähentämään hiilijalanjälkeä nol-
latavoitteemme 2030 mukaises-
ti. Luvassa on uusia, digitaalisia ja 
kellonajasta riippumattomia pal-
veluja. Opiskelijoille ja aikuisil-
le olemme esimerkiksi tuomassa 
market 24/7-tyyppistä palvelutar-
jontaa ravintoloihimme. Lapsille 
kehitämme kouluissa Suomen pa-
rasta kouluruokaa. Kevään aikana 
lanseeraamme koko perheen ilok-
si terveellisen, uuden kotiruoka-
tyyppisen take away -tuotesarjan,  
Rahnasto valaisee.

Toimintaa jopa 45 maassa
Compass Group on maailman ja 
Suomen johtava ruoka- ja monipal-
veluyhtiö. Compass Group Suomi 
Oy syntyi vuonna 2020, kun Com-
pass Group osti Fazer Food Ser-
vices Oy:n. Compass toimii globaa-
listi 45 maassa ja yhteensä 55 000 
asiakaskohteessa. Suomessa Com-
passilla työskentelee 3 000 työnte-
kijää noin 500 toimipisteessä. Yh-
tiö tekee myös jatkuvasti töitä vas-
tuullisuuden ja kestävän kehityk-
sen eteen yhteistyössä sen kumppa-
neiden ja asiakkaiden kanssa.

Ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnaston katse on suunnattu kriisijohtamisesta kohti tulevaisuutta.

Koronakriisistä uuteen kasvuun

“
Luvassa on  
uusia, digitaalisia 
ja kellonajasta  
riippumattomia 
palveluja.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva joona raevuori
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Johtamisesta joukkuelaji 
myös kuntatyöhön

Järvenpään HR-kehittämispäällikkö Kati Toikka ja Nuorten osaamis- ja työllisyyspalveluiden esihenkilö Päivi Kemp.

I tseohjautuvuus on työelä-
mässä trendi, ja nyt se ravis-
telee myös kuntasektorin pe-
rinteistä ylhäältä alas -johta-

misen mallia. Järvenpään kaupun-
gin pari vuotta kestänyt Monimuo-
toinen itseohjautuvuus -hanke on 
juuri päättynyt ja sen opit koottu 
e-kirjaksi kaupungin nettisivuille. 
Kirjassa teoria ja kokemustieto yh-
distyvät, ja se auttaa soveltamaan 
itseohjautuvuutta laajemmin kun-
tasektorilla ja julkishallinnossa.

– Hanke on ainutlaatuinen kun-

takentällä. Sen punaisena lankana 
on ajatus, että johtajuus ei ole enää 
yhden henkilön rooli vaan yhteisöl-
linen ilmiö, joka elää vuorovaiku-
tuksesta, tähdentää Järvenpään 
HR-kehittämispäällikkö ja hank-
keen vastuuhenkilönä toiminut 
Kati Toikka.

Toikka ja organisaatiokonsultti, 
filosofian tohtori Perttu Salovaara 
Renesans Consulting -yrityksestä 
vetivät hanketta yhdessä. Kaupun-
ki sai projektiin osarahoituksen Ke-
valta ja Työsuojelurahastosta tukea 

viestintätuotteen sekä siihen liitty-
vän e-kirjan tekoon.

Ajattelun haastamista
Hankkeen tavoitteena oli kokeilla 
ja mallintaa julkiselle sektorille so-
veltuvia itseohjautuvuuskäytäntö-
jä. Mukana oli kolme pilottiyksik-
köä: Järvenpään Yhteiskoulu, Kau-
punginkirjasto ja Osaamis- ja työl-
lisyyspalvelut.

– Lähdimme miettimään, mikä 
meillä jo toimii ja mitä voisimme 
tehdä toisella tavalla, kertoo esi-

henkilö Päivi Kemp Osaamis- ja 
työllisyyspalveluista.

Itseohjautuvan työtavan kehittä-
minen vaati henkilöstön ajattelun 
haastamista ja ongelmanratkaisu-
kyvyn vahvistamista. Hyödyllisiksi 
osoittautuivat avoimet kysymykset, 
joiden kautta esihenkilö antoi tilaa 
eri näkökulmille. Kun jokainen pää-
si esittämään näkemyksiään, ideoi-
ta alkoi pulputa ja innostus kasvaa. 

Esimerkiksi työpajana toimivan 
Kartanon kahvilan tiimi alkoi ke-
hittää palveluja esihenkilön opin-
tovapaan aikana. Tiimi havaitsi, että 
henkilövaihdosten yhteydessä tar-
vitaan yhteinen näkymä palvelun 
suunnasta. Kempin mukaan itseoh-
jautuvuus lisäsi tiimin motivaatiota 
ja työhön sitoutumista.

Luovuus puhkesi kukkaan 
Pilottiyksiköt toteuttivat hanket-
ta kukin omalla tavallaan. Yhteis-
koulun opettajat rakensivat yhteis- 
opettajuutta, jossa oppisisältöjä 
suunniteltiin ja toteutettiin yhdes-
sä. Opettajat kehittivät myös mallin, 
jolla uusia opettajia mentoroidaan. 

Kaupunginkirjastossa otettiin  
puolestaan ongelmanratkaisussa 
käyttöön tiimin yhteinen chat, jossa 
ratkottiin arjen pulmia. Myös tiuk-
koja tehtäväkuvia laajennettiin ja 
verkostomaista työtapaa lisättiin.

– Kun vuorovaikutus muuttuu 
tasavertaisemmaksi, se vapauttaa 
luovuutta ja voimavaroja. Esimerkik- 
si kirjaston The Tädit on jo ilmiök-
si muodostunut somehitti, joka ra-
vistelee alaan liittyviä uskomuksia, 
Toikka mainitsee.

Toikka ja Kemp vertaavat itse-
ohjautuvaa organisaatiota lintu-
parveen, jonka on kommunikoita-
va keskenään ja sovittava, mihin 
suuntaan ollaan matkalla. Suunta 
ja tavoite selviävät vain jatkuvalla 
vuoropuhelulla. 

Jaettua vastuuta on myös kriti-
soitu. Sitä on pidetty samana kuin 
ei-kenenkään vastuu. Haastatelta-
vat uskovat, että tietyt vastuut tule-
vat säilymään johdolla, mutta asioi-
den aktiivinen puheeksi ottaminen 
lisää vastuiden jakamista.

– Jos työyhteisö olisi nyyttikes-
tit, esihenkilöiden rooli olisi kattaa 
pöytä mutta ei valmistaa tarjoilu-
ja. Yhteisöohjautuvuuden johtami-
nen ei ole puolesta tekemistä vaan 
onnistumisten mahdollistamista, 
Kemp ja Toikka täsmentävät.

Uskomuksia pitää tuulettaa
E-kirjassa pohditaan myös johta-
miseen liittyviä uskomuksia, jois-
ta monet kumpuavat epäluotta-
muksesta: Työntekijän suoritusta 
on kontrolloitava. Ihmiset ovat lais-
koja ja tarvitsevat keppiä ja pork-
kanaa. Tarvitaan valtarakenteita ja 
komentoketjuja.

– Jos johtamismalleja halutaan 
muuttaa, on tuuletettava usko-
muksia. Demokraattinen johtami-
nen onnistuu, kun luotetaan ihmis-
ten kykyyn ratkaista työhön liitty-
viä ongelmia yhdessä, ei esihenki-
lövetoisesti, Toikka sanoo.

Itse- ja yhteisöohjautuvuudessa 
valta ja vastuu hajautuu koko orga-
nisaatioon. Tämä herättää henkilös-
tössä halun toteuttaa tärkeänä pitä-
miään asioita ja kuulua joukkoon.

Kuntatyössä on meneil-
lään murros, joka haastaa 
hierarkkisen johtamis-
kulttuurin. Järvenpään 
kaupunki on edelläkävi-
jänä kokeillut monimuo-
toista itseohjautuvuutta 
kolmessa yksikössään. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva ilkka vuorinen  WWW.JARVENPAA.FI/ITSEOHJAUTUVUUS

J ohtajuuden tarve on murrok-
sessa. Muuttuva työelämä ja 
joustavat mahdollisuudet 
tehdä työtä paikasta riippu-

matta ovat antaneet mahdollisuu-
den reflektoida omaa elämää – niin 
vapaa-ajan kuin työn osalta. Vaik-
ka operatiiviset hommat hoituvat 
mallikkaasti, voi organisaation pin-
nan alla kyteä. Moni yrityspäättä-
jä kipuilee sen kanssa, ettei ihmis-
ten johtamiselle jää riittävästi aikaa.   

Minkälaista johtajuutta tulevai-
suudessa tarvitaan? Tähän kysy-
mykseen on etsinyt vastausta joh-
tamisen ja henkilöstön kehittämi-
seen erikoistunut Freia Oy.  

– Tulevaisuuden johtaja osaa kir-
kastaa strategian ja tavoitteet ala-
ti muuttuvassa toimintaympäris-
tössä toteaa Freian toimitusjohtaja 
Antti Äikäs.

– Johtoryhmässä keskitytään 
strategian toimeenpanoon ja ope-
ratiivisiin toimiin. Nyt kannattaisi 
myös huomioida, miten varmistaa 
laadukas ihmisten johtaminen ja 
miten vahvistaa merkityksellisyy-
den tunnetta koko organisaatiossa.

Ulkomailla ja Suomessa puhu-
tuttaa suuri irtisanoutumisen uh-
ka ”The Great Resignation”, joka nä-
kyy yrityksille työvoimapulana tai 
vaihtuvuuden kasvuna. Ilmiön vai-
kutukset johtamiseen ovat kahden-
suuntaiset. Työntekijät odottavat 
omilta esihenkilöiltään arvostusta 
ja ihmiskeskeistä johtamista. Hyvä 
johtaminen taas vahvistaa henkilön 
sitoutuneisuutta organisaatioon.

– Tuoreen Dreams-tutkimuksem-
me perusteella sama pätee myös 
johtajiin itseensä. Tärkein sitoutta-
va tekijä kaikissa johtajarooleissa on 

työn mielekkyys, merkityksellisyys 
ja luottamuksen tunne.

Freian toteuttamaan yritysjoh-
don Dreams-tutkimukseen vasta-
si yli 220 päättäjää Suomesta ja ul-
komailta. Suurin vastaajaryhmä oli 
toimitusjohtajat.

– 78 prosenttia vastaajista nime-
si tulevaisuuden tärkeimmäksi joh-
tamistaidoksi ihmisten johtamisen. 
Näkemys oli yhteinen kaikille joh-
tajarooleille, Äikäs avaa.

Kohti yhteistä menestystä
Hyvä johtajuus muuttuu työelämän 
tarpeiden mukana. Kun johtaminen 
ennen oli keskitettyä ja hierarkkista, 
määrittävät työelämää tänä päivä-
nä vahvemmin verkostojen, tiimien 
ja virtuaalisuuden kasvava merki-
tys. Menestys saavutetaan vain yh-
teen hiileen puhaltamalla. Tämä 

taas vaatii tunnetasoista sitoutu-
mista organisaation missioon ja ta-
voitteisiin.

– Jokaiselle työntekijälle oma pe-
rustehtävä tulee olla kirkas ja omia 
vahvuuksia vastaava. Sitoutuminen 
organisaation strategiaan ei kuiten-
kaan tapahdu numeroiden tai joh-
don Powerpoint-esitysten kautta, 
painottaa Freian yritysjohdon val-
mentaja Virpi Ojakangas.

Ojakankaan mukaan esihenkilöi-
den kyky edistää työntekijöiden sy-
vempää motivaatiota kuuluu mo-
dernin johtajan perustaitoihin. 

– Mikä tässä työssä on ihmisille 
tärkeää? Mitä strategia tarkoittaa 
minun tehtävässäni? Arkijohtami-
sen haasteissa puolestaan korostu-
vat oikeudenmukainen päätöksen-
teko, empatia ja tunnetaidot.

Ajankäyttöön kaivataan 
uudelleen ajattelua
Kiire on aito este hyvälle johtamisel-
le. Vaikka hybridityö on vapautta-
nut ajankäyttöä, ei johtajien kiire ole 

helpottunut vaan jopa päinvastoin.
– Esihenkilöitä kuormittaa jatku-

va saatavilla olon tarve ja lukuisat 
palaverit. Viestejä satelee ja järjes-
telmät kahlitsevat. Kuka olisi roh-
kea ja irrottaisi näistä aikaa ihmis-
ten johtamiseen? Olisi toivottavaa, 
että työntekijän uratavoitteista pu-
huttaisiin ennen irtisanoutumista, 
Ojankangas linjaa.

Dreams-tutkimuksen tuloksien 
perusteella 43 prosenttia johtajista 
kaipaa juuri tällä hetkellä kipeästi 
ratkaisua johtamisen haasteisiin. 
Kaipuuta ihmisten johtamiseen on, 
mutta samalla on pelko, että siihen 
kuluva aika on jostakin muusta pois.

– Autamme organisaatioita otta-
maan ajan strategiaa tukevan toi-
minta- ja johtamiskulttuurin kehit-
tämiseen aina johtoryhmästä työn-
johtoon. Kalenteria ei tarvitse rai-
vata tyhjäksi, vaan tuki on sovitet-
tavissa arjen johtamistilanteisiin ja 
-käytänteisiin, Äikäs kuvailee.

– Jo tunnin liiketoimintalähtöi-
nen sparraus voi kirkastaa omaa 
ajattelua, Ojakangas jatkaa.

Freialla johtamisen kehittäminen 
ei perustu ismeihin, vaan avainih-
misten sitouttamiseen sekä päätök-
senteko- ja toimeenpanokyvyn vah-
vistamiseen.

– Johtajana kasvaminen on elä-
mänpituinen polku ja edellyttää ref- 
lektiota ja palautetta muilta. On-
nistuneessa ihmisten johtamises-
sa on aina lopulta kyse läsnäolosta, 
Ojakangas muistuttaa.

Aikaa ihmisten 
johtamiselle

Freian toimitusjohtaja Antti Äikäs, Beelyn hallituksen puheenjohtaja Timo Yli-Salomäki ja Freian yritysjohdon valmentaja Virpi Ojakangas tietävät tulevaisuuden johtajan menestystekijät.

“
Ihmisten  
onnistuneessa 
johtamisessa on 
aina lopulta kyse 
läsnäolosta.

teksti joonas ranta  kuva mikko suutarinen

Yritysjohdon katse on suunnattu strategiaan ja kasvuun. Samaan aikaan 
asiakkaat ja markkinat vaativat sopeutumista. Johtamisen haasteet ja 
huoli henkilöstön jaksamisesta pohdituttavat monissa organisaatioissa.
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ja sen perintöä tuleville sukupolville!

Muutoksen johtamisessa 
tärkeää on selkeä tavoite

Liity joukkoihin www.johnnurmisensaatio.fi

F-Securen uuden B2B-brändin luomiseen kutsuttiin 
mukaan kaikki halukkaat työntekijät. Joukkoistava 
brändityö vaati yrityksen diversiteetin vaalimista, 
empatiakykyä, sitkeyttä ja kovaa työtä.

Brändi 
kuuluu 
ihmisille

K oralliriutta on luonnon 
merenalainen ekosys-
teemi, joka edustaa bio-
diversiteettiä parhaim-

millaan. Siinä jokainen eliö tukee it-
seään suurempaa kokonaisuutta – ja 
voi yhdessä paremmin kuin yksin.  

Vaikka suomalainen F-Secure on 
aavistuksen Australian Isoa valli-
riuttaa nuorempi, on yli 30-vuoti-
aan tietoturvapioneerin tarina ai-
nutlaatuinen. Yritys on painottanut 
organisaation diversiteettiä korvaa-
mattomana voimavaranaan. Aitona 
pysyvyyden, uudistumisen ja tuot-
tavuuden lähteenä.

F-Securen markkinointijohta-
ja Ari Vänttinen mainitsee riutan 
puhuessaan yri-
tyksen tulevasta 
B2B-brändistä. 
Pelkän metaforan 
sijaan F-Secure 
luotti brändi- 
työssään aidosti 
monimuotoisuu-
teensa.

Uuden brän-
din luomisessa 
ei ollut kyse vain 
mukavasta yh-
teisestä tekemisestä tai yhteishen-
gen nostattamisesta keskellä pan-
demiaa. Kunnianhimoinen ja tun-
teikas hanke on sisältänyt innos-
tusta, luovuutta ja yhtenäisyyttä. 
Mutta myös epätoivoa, epäilyä ja 
jopa pelkoa.

– Myös markkinointi menestyy, 
kun mahdollisimman suuri ja mo-
nivärinen joukko osallistuu siihen. 
Täydellistä demokratiaa sekään ei 
ole, koska lopulliset päätökset syn-
tyvät kuitenkin yrityksen johdos-
sa, Vänttinen toteaa.

– Loppupeleissä ihmisten pitää 
olla ylpeitä brändistä. Ei pelkästä 
nimestä, logosta, fontista, kuvista, 
väreistä ja sloganeista. Puhutaan 
koko brändin sielusta, sen pysy-
västä ydinarvosta, erottuvuudes-
ta ja tarinasta.

Strategiana kaksoisvoitto
Kun Vänttinen otti nykyisen tehtä-
vänsä vastaan viime vuonna kes-

ken F-Securen B2B-liiketoiminnan 
strategiatyön, tuoreen silmäparin 
näkemykselle perustuva johtopää-
tös oli selkeä. Jatkaminen yhdellä 
operatiivisella brändillä kahdessa 
täysin erilaisessa markkinassa tuli-
si olemaan todella vaikeaa. Uudes-
sa “double victory” -strategiassa 
molemmat liiketoiminnat asetet-
tiin toimimaan oman operatiivisen 
brändinsä alla. F-Secure jatkaa ku-
luttajabrändinä. 

Erottelun taustalla ovat yritys- ja 
henkilöasiakkaiden erilaiset tarpeet 
ja heille luotavat ratkaisut. Lontoo-
laisen investointipankin ja kalliolai-
sen vanhemman maailmat sekä tar-
peet eivät voisi olla kauempana toi-

sistaan. 
– Meidän on 

mahdoton pysyä 
kiinnostavana 
ja relevanttina, 
kun palvelemme 
sekä kuluttajia 
että yrityksiä sa- 
malla brändillä. 
Tämä johtaisi 
jatkuviin komp-
romisseihin, ja 
kompromissit 

ovat markkinoinnissa myrkyllisiä, 
Vänttinen muistuttaa.

– Tavoitteenamme on kaksois-
voitto. Ei sijoittuminen pistesijoil-
le molemmissa kisoissa.

Tuleva uudistus ja B2B-brändi 
herättivät luonnollisesti tunteita 
työntekijöiden joukossa. Osa F-Se-
curen asiantuntijoista ja työnteki-
jöistä on työskennellyt talossa jo 
vuosikymmeniä.

– Ymmärrän hyvin ihmisten tun-
teita. Kentällä saatettiin olla huolis-
saan ja ajatella että, jahas, nyt hei-
tetään kaikki aiemmin rakennettu 
roskiin. Näinhän asia ei tietenkään 
ole. Brändi ei ole logo tai nimi, vaan 
kaikki se, mitä nämä asiat kantavat 
mukanaan. Eihän kukaan rakasta 
lastaan vähemmän, vaikka tämä 
vaihtaisi nimeään. Ihmiset rakas-
tavat olla meillä töissä ja ovat hyvin 
innoissaan tulevasta uudesta mah-
dollisuudesta, Vänttinen painottaa.

Kun muuttaa brändin tarinan, 

teksti joonas ranta  kuva joona raevuori

“
Henkilöstön 
diversiteetti 
on yritykselle 
korvaamaton 
voimavara.

F-Securen markkinointijohtaja Ari Vänttinen uskoo, että aika rohkeille visioille ja irtiotoille myös brändien 
johtamisessa ja markkinoinnissa on nyt, kun osa on kyykyssä ja odottaa paluuta normaaliin.

muuttaa bisneksen. F-Securen Brand 
of Fellows -projektin nimi viittaa 
vanhaan totuuteen: Brändi kuu-
luu ihmisille. 

Brand of Fellows
F-Secure päätti luoda uuden B2B- 
brändin ja tarinan pitkälti joukkois-
tamalla. Koronapandemia asetti to-
ki suuren haasteen, mutta se tar-
josi myös vielä suuremman mah-
dollisuuden. 

– Satojen kirjoittajien yhdistä-
minen, asiakkaiden ja kumppa-
nien osallistaminen sekä tuhansien 
ideoiden kommentointi, arviointi ja 
haastaminen oli virtuaalisesti jopa 
helpompaa, Vänttinen kehuu.

Vänttisen mukaan monen yrityk-
sen kohdalla hukataan tällä hetkellä 
aikaa ja odotellaan paluuta normaa-
liin sen sijaan, että rakennettaisiin 
uutta toimintamallia ja kulttuuria, 
jota tarvitaan myös pandemian jäl-
keen. Kulttuuria jossa halutaan uu-
distua jatkuvasti ja jossa siedetään 
myös epävarmuutta paremmin.

– Yrityksen johdon ei tulisi vaalia 
keinotekoisesti turvallisuuden tun-
netta ja toivoa paluusta normaaliin. 
Suuntaa, selkeyttä ja empatiaa tar-
vitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Varsinaisesta uudesta brändistä 
Vänttinen pysyy vaiti. 

Sen verran hän paljastaa, että eri 
nimivaihtoehtoja käytiin läpi yli 

800 kappaletta. Brändin ydintari-
naa kirjoitti samanaikaisesti sisäi-
sesti lähes 200 ihmistä ja lopputu-
los työstettiin brändiammattilais-
ten kanssa. Useamman mantereen 
kattanut projekti tuotti yli 500 ide-
aa ja yli 2000 kommenttia muuta-
massa kuukaudessa. Lisäksi asiak-
kaiden, kumppaneiden ja mielipi-
devaikuttajien kanssa käytiin sato-
ja tunteja keskusteluja.

Oli F-Securen tuleva B2B-brän-
di mikä tahansa, on yksi asia var-
ma. Kulmahuoneen, konsulttien tai 
mainostoimistojen sijaan tarina on 
syntynyt organisaation omasta di-
versiteetistä ja “koralliriutan” vä-
rikkäästä kuhinasta.



MAINOSLIITE JOHTAMINENJOHTAMINEN MAINOSLIITE

n  1110   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

ETKO Brewing -pienpanimon toimitusjohtaja Jan Grehn ja GRENKEn myyntipäällikkö Juha Toivonen tietävät, että leasingin etuihin kuuluvat etenkin helppous ja kulujen ennustettavuus.

perustettiin Saksassa vuonna 1978 
ja Suomessa se aloitti toimintansa 
vuonna 2008.

Yhtiö tarjoaa leasing-rahoitus-
ta sekä suoraan että partnereiden 
kautta, joita on verkostossa noin tu-
hat. Joukkoon mahtuu niin laite- 
ja teknologiatoimittajia kuin vähit-
täiskauppiaita.

GRENKEn myyntipäällikkönä 
työskentelevän Juha Toivosen mu-
kaan leasingin helppous ja kulujen 
ennustettavuus on oivallettu par-
haiten ripeästi kasvavissa start up 
-yrityksissä sekä taloudestaan tar-
koissa suuryrityksissä. Eniten he-
räteltävää on perinteisissä pk-yri-
tyksissä, joista monet tekevät inves-

Leasing liitetään usein  
tavaksi päivittää yrityksen 
auto- tai IT-laitekantaa, 
mutta se soveltuu myös 
tuotannollisten inves- 
tointien toteuttamiseen,  
joiden avulla pk-yritykset 
voivat turvata kasvunsa.

Osaava leasing-yhtiö on myös 
pienpanimon kasvukumppani

H uutava tarve uusille 
laiteinvestoinneille, 
mutta mistä rahat, kun 
yrityksen kassa on jo 

tiukoilla eivätkä lisävelka ja siihen 
liittyvät takaukset houkuta? 

Tämän pulman kanssa painiskel-
laan tänäkin päivänä monessa kas-
vuhakuisessa pk-yrityksessä. Sitä 
pyöritteli viime syksynä mieles-
sään myös helsinkiläisen ETKO Bre- 
wing -pienpanimon toimitusjohtaja  
Jan Grehn.

Alan piireissä mainetta niittänyt 

ja Suomen TOP 3 -panimoksi kehut-
tu ETKO Brewing aloitti toimintansa 
vuonna 2017. Yritys oli tuolloin va-
lintojen edessä. Kasvua oli tarjolla 
kotimaassa, mutta halua oli suun-
nata myös ulkomaille. Tarvittavan 
askeleen ottaminen edellytti noin 
puolen miljoonan liikevaihtoa te-
kevältä ja liki kymmenen henkilöä 
työllistävältä pienyritykseltä rohkei-
ta investointeja uusiin tuotantolait-
teisiin ja myöhemmin myös tiloihin.

Listan kärjessä oli uusi ja mo-
derni tölkityskone. Sen myötä pa-
nimon tuotantoon saataisiin aivan 
uusi vaihde, jolla voitaisiin vastata 
myös kasvavaan kysyntään.

– Kartoitimme ennen investoin-
tipäätöstä erilaisia rahoitus- ja to-
teutusvaihtoehtoja. Pankin kautta 
saimme vinkin GRENKEn tarjoa-
mista leasing-palveluista ja otimme 
saman tien yhteyttä, Grehn kertoo.

Käsitys muuttui täysin
Neuvottelut GRENKEn asiantunti-
joiden kanssa sujuivat ketterästi. 
Pian sen jälkeen panimon tiloissa 
oli käytössä uusi tölkityskone, jos-
ta ETKO Brewing maksaa GRENKEl-

le kiinteää, helposti ennakoitavaa 
ja budjetoitavaa kuukausimaksua.

Grehn tunnustaakin, että hänen 
omat käsityksensä leasingista ja 
sen tarjoamista mahdollisuuksista 
muuttuivat matkan varrella lähes 
täydellisesti. Hänellä oli etukäteen 
se mielikuva, että leasing sopii vain 
isoille yrityksille ja lähinnä auto- ja 
it-hankintoihin. Myös leasingia tar-
joavat yritykset tuntuivat etäisiltä 
ja niiden palvelut vaikeaselkoisilta.

– GRENKEn kanssa keskustelut 
olivat alusta lähtien avoimia ja niis-
sä keskityttiin yrityksen kasvunä-
kymiin, investointi- ja kehitystar-
peisiin sekä siihen, miten ne olisivat 
yrityksen kannalta järkevimmin to-
teuttavissa. Tänä päivänä leasing on 
meille yksi rahoituksen tärkeä tuki-
jalka pankkien ja omien investoin-
tien rinnalla, Grehn toteaa.

Kassavarat leasingin myötä 
parempaan käyttöön
ETKO Brewingin tarina on yksi lukui-
sista esimerkeistä, joissa GRENKE 
on tullut turvaamaan yritysten kas-
vua. Yli 30 eri maassa toimiva lea-
sing-rahoituksen asiantuntijayritys 

tointinsa edelleen pelkästään kas-
savaroin – tai jättävät ne tekemättä, 
jos euroja ei ole riittävästi.

– Samalla voidaan kuitenkin hu-
kata myös kasvumahdollisuudet, 
Toivonen muistuttaa.

Tasavertaista palvelua 
kokoon katsomatta
GRENKE haluaakin olla varsinkin 
pk-yritysten investointirahoituk-
sen asiantuntija- ja sparrauskump-
pani, jonka kanssa yrittäjät voivat 
suunnata kasvu-uralle järkevin se-
kä kestävin askelin.

GRENKE palvelee niin yhden 
hengen yrityksiä kuin nopeasti lii-
ketoimintaansa ja henkilöstöään 
kasvattavia pk-yrityksiä.

– Liikkeelle pääsee vaikka pel-
kästään yhdellä liisatulla tietoko-
neella. Toisessa päässä puhutaan 
sitten jo laajasti koneista ja kalus-
teista, joille lasketaan yrityksen 
kannalta sopiva vuosilimiitti. Va-
kuudeksi riittää leasingin kohde ja 
useimmissa tapauksissa rahoitus-
päätös räätälöidään vielä saman 
päivän aikana, GRENKEN myynti-
johtaja Peter Sandell tiivistää.

teksti timo sormunen   
kuva sanni hirvonen

“
Tänä päivänä  
leasing on meille 
yksi rahoituksen 
tärkeimmistä  
tukijaloista.

Tunneälykäs toiminta tuottaa 
tulosta ja työhyvinvointia

Emergyn ja Workplace Nordicin johtamisen kehittämisen ammattilaiset Hilkka-Maija Katajisto, Ira Leppänen 
ja Jarkko Rantanen tietävät, että avoin keskusteluilmapiiri parantaa työhyvinvointia.

P andemian viimeisimmän 
aallon myötä perinteiset 
tiimipalaverit ja kahvi-
pöytäkeskustelut ovat 

siirtyneet jälleen kerran verkkoon 
ja videoneuvotteluiksi. Samalla nii-
den sisältöä on saatettu rajata aika-
pulan ja loputtomalta tuntuvan pa-
laveriputken takia entistä tiukem-
min suoraan ja pelkkään asiaan.

Tiedämme, että samaan aikaan 
moni – aina ylintä johtoa myöten –  
kaipaa palavereihin myös toisen-
laista sisältöä. Viikoittaisten myyn-
tilukujen ja tulostietojen käsitte-

lyn lisäksi ja ohessa olisi hyödyl-
listä vaihtaa rehellisiä ajatuksia sii-
tä, mitä on olla ihminen työelämäs-
sä juuri nyt. 

Tunneäly on kilpailuvaltti
Ihmislähtöisen johtamisen haas-
teet ja mahdollisuudet ovat käy-
neet vuosien varrella tutuiksi työ-
elämän tunnetaitojen ja tunnejoh-
tamisen valmentamiseen erikois-
tuneen Emergyn sekä persoonal-
lisuuden, tunneälyn ja jaksamisen 
mittareihin keskittyvän Workplace 
Nordicin asiantuntijoille. 

Nämä sisaryhtiöt tarjoavat tutki-
muspohjaisia työkaluja ja valmen-
nuskonsepteja johtamisen kehittä-
miseen organisaation sisäisille val-
mentajille, johtajille ja työelämän 
kehittämisen asiantuntijoille. 

Emergyn ja Workplace Nordicin 
yhteisenä missiona on lisätä laajaa 
ja syvää ymmärrystä ja käytännöl-
listä osaamista siitä, mitä on olla ih-
minen työelämässä ja miten ihmis-
ten ja työyhteisöjen potentiaali par-
haiten vapautetaan.

Avainviesti onkin, että tunne- 
älykkäästä, henkilöstöä kuuntelevas-
ta ja ihmiset yksilöinä huomioivasta 
johtamisesta on pandemian ja etä-
työn myötä tullut entistä tärkeäm-
pi kilpailuvaltti ja hyvinvointitekijä. 

– Johdon aito kiinnostus omas-
ta henkilöstöstä ja sen pohjalle ra-
kentuva avoin keskusteluilmapiiri 
lisäävät henkilöstön halua nostaa 
esille aitoja asioita ja rehellisiä nä-
kemyksiä ennen kuin on liian myö-
häistä. Näin toimimalla kohenevat 
sekä työhyvinvointi että tehokkuus, 
mikä näkyy luonnollisesti myös tu-
loksessa, johtamisvalmentaja Ira 
Leppänen tiivistää.

Kissan voi nostaa pöydälle
vaikka kesken Teamsin
Etätyöskentelyn aikakaudella olem-
me päässeet näkemään ruudussa vi-
lahtavia kollegoiden kissoja ja koi-
ria, lapsia ja muuta arkista elämää. 
Vaikeammin ruudulle nousevat ku-
vainnolliset kissat, eli ne hiertävät 
asiat, joista on helpompi vaieta tai 
joiden käsittelyä lykätään hetkeen, 
kun on jo päättänyt vaihtaa työpaik-
kaa. Liian myöhään siis.

Avoimuuden ja luottamuksen li-
sääminen ei synny sormia napsaut-
tamalla, mutta työelämäpsykologi 
Jarkko Rantasen mukaan johtaja 
voi kuitenkin näyttää esimerkkiä 
lisäämällä keskusteluun kysymyk-
siä ja pohdintaa vaikkapa itse kun-
kin jaksamisesta ja yhteisen teke-
misen ilmapiiristä. 

– Palaute on todennäköisesti erit-
täin positiivinen, sillä samat asiat 
ovat melkoisella varmuudella pai-
naneet myös työntekijöiden mieltä. 
Niitä ei vain ole saatu missään yh-
teydessä kunnolla puhuttua ja pu-
rettua, Rantanen avaa.

Korkean psykologisen turvalli-
suuden tiimeissä kuka tahansa tii-
min jäsen voi tarpeen mukaan nos-
taa ”kissan pöydälle”, oltiinpa sit-
ten etänä tai ei. Se osoittaa välittä-
mistä ja sitoutumista oman tiimin 
toimintaan.  

– Näin organisaatiossa opitaan 
käsittelemään avoimesti ja rakenta-
vasti myös vähän kipeämpiä asioi-
ta, joita aiemmin on hyssytelty tai 
jotka on vain lakaistu maton alle, 
Rantanen toteaa.

Itsetutkiskelulla eteenpäin
Etätyön aikana johtajilta ja esihen-
kilöiltä vaaditaan erityistä herk-
kyyttä aistia työpaikan ilmapiirin 

muutoksia, kun henkilöstöä ei enää 
tapaa kasvokkain toimiston käytä-
villä tai kahviautomaatilla. Samalla 
on kuitenkin löydettävä aikaa ja ai-
toa halua säännölliseen yhteyden-
pitoon, mikä onnistuu esimerkiksi 
”vanhanaikaisella” tavalla puheli-
men välityksellä.

Johtamisen kehittämisen am-
mattilainen Hilkka-Maija Katajisto  
muistuttaakin, että osalle henki-
löstöstä itsenäinen etätyö voi olla 
helpotus, toisille puolestaan taak-
ka, joka vie oman jaksamisen ää-
rirajoille, sillä kaikki ihmiset eivät 
kuormitu ja väsy samoista asioita.

– Monella työpaikalla on jo riit-
tämiin patoutunutta tunnekuor-
maa. Kamerattomat ja äänettömät 
Teams-ruudut, alati vaisummiksi 
muuttuvat keskustelut sekä yllät-
täviltä tuntuvat työpaikan vaihdok-
set ovat signaaleja, jotka jokaisen 
johtajan kannattaa ottaa vakavas-
ti, Katajisto muistuttaa.

Samalla kolmikko kuitenkin täh-
dentää, että hyvä johtaminen läh-
tee loppukädessä johtajan itsetun-
temuksesta ja omasta hyvinvoin-
nista. Jokaisen meistä olisikin hy-
vä kysyä itseltään, kuka minä oi-
kein olen, miten voin ja millaiset 
asiat ovat minulle tärkeitä. Lisäk-
si johtoasemassa työskentelevien 
on syytä pohtia sekä toiminnassaan 
huomioida, millaisia muut työnte-
kijät ovat, miten he voivat sekä mil-
laisena ihmisenä minä näyttäydyn 
heidän silmissään. 

– Nämä kysymykset ja niiden 
avoin käsittely auttavat - kuin huo-
maamatta - esihenkilöt ja tiimit 
tunneälykkääseen toimintaan. Nä-
mä ovat taitoja, jotka ovat kaikkien 
harjoiteltavissa ja saavutettavissa, 
kannustavat Leppänen, Rantanen 
ja Katajisto yhdessä.

Mitä sinulle kuuluu? Miten 
meillä oikeasti menee? 
Nämä kysymykset esite-
tään usein ystävälle tai 
puolisolle. Ne kuitenkin 
kuuluvat myös jokaisen 
henkilöstöstään aidosti 
välittävän johtajan sana-
varastoon.

teksti timo sormunen 
kuva joona raevuori

Hyvinvoinnin 
taustalla
n Vaikka tunteet eivät  
monen mielestä kuulu työ- 
paikalle, ne vaikuttavat  
jokapäiväisessä työssä niin  
motivaatioon, yhteistyöhön, 
valintoihin kuin suorituksiin.

n Tunteet ovat ratkaiseva 
tekijä ihmisen suorituskyvyn 
ja hyvinvoinnin taustalla. 
Ihmisten päivittäin työpai-
kalla kokemista tunteista 
muodostuu koko työpaikan 
tunneilmasto.

n Tunneilmastoa johta-
malla rakennetaan paitsi 
kestävää hyvinvointia, 
myös konkreettista,  
tuloksellista menestystä.
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