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1. Johdanto
Mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme arvoista? Arvot saattavat tuntua kaukaisilta, abstrakteilta käsitteiltä, joista on vaikea saada otetta. Toisaalta puhumme arvoista paljon, eikä esimerkiksi yritysmaailmasta taida löytyä enää montaa paikkaa,
jotka eivät olisi määritelleet omia arvojaan. Jukka Saksi kirjoittaa kirjassaan Arvovalta
(2020), että arvoja mystifioidaan helposti. Hän jatkaa, että oikeastaan arvot ovat asioita, periaatteita tai lupauksia, joita pidämme merkityksellisinä. Arvojen luonne on käsitteellinen, ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa. (Saksi 2020, 44.)
Lahden Diakoniasäätiön arvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus sekä jatkuvuus. Arvot ovat toiminnan perusta myös johtamistyössä. Arvojohtamisen käsikirjassa ajattelen arvojohtamisen olevan ennen kaikkea johtamista arvoista käsin. Käsikirja ei välttämättä ole kaikkein paras sana kuvaamaan tätä kokonaisuutta, sillä
kyseessä ei ole esimerkiksi tietokirja arvojohtamisesta. Vuoden aikana olen kuitenkin
päässyt eturivin paikalle seuraamaan, miten arvoista käsin tapahtuvaa johtamis- ja kehittämistyötä tehdään kolmannella sektorilla (Lahden Diakonialaitoksella). Seuraamisen lisäksi olen itsekin päässyt kokeilemaan ja oppimaan uutta näistä kokonaisuuksista,
ja kokemani pohjalta on syntynyt myös Arvojohtamisen käsikirja.
Arvojohtamisen käsikirjan ensimmäinen versio on syntynyt pikkuhiljaa vuoden 2020 aikana. Pääsisällöt ovat karkeasti jaoteltavissa kahteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa,
joka kantaa nimeä Vuosi Arvojohtamisen koulussa, esittelen vuoden aikana tekemiäni
työtehtäviä. Luku on jaoteltu teemoittain alalukuihin, joista kukin kuvaa oppimaani laajemmalla tasolla.
Toinen luku on nimetty Lukulistaksi, ja siihen olen koonnut kiinnostavia, innostavia tai
muulla tavoin tärkeiksi katsomiani teoksia, artikkeleita ja julkaisuja. Painopiste on johtamiskirjallisuudessa, mutta olen valinnut mukaan myös muun aihepiirin kirjallisuutta.
Valinnat on tehty suurilta osin täysin subjektiivisesti oman mieleni ja kiinnostuksenkohteideni mukaan pitäen kuitenkin silmällä yhtä kriteeriä: Onko kirjasta johdettavissa
teemoja tai ajatuksia arvojohtamiseen? Esimerkiksi Rutger Bergmanin Hyvän historia Ihmiskunta uudessa valossa (2020) ei suoraan käsittele (arvo)johtamista. Kirja herättelee lukijaansa kuitenkin pohtimaan tärkeitä kysymyksiä, kuten ihmiskuvaa. Mitä ajattelen muista ihmisistä? Suhtaudunko vieraisiin lähtökohtaisesti luottavaisesti vai epäluuloisesti? Miten erilaiset suhtautumistavat voivat vaikuttaa johtamiseen tai johtamistapaan?

1.1. Arvojohtamisen koulun tarkoitus ja tavoitteet
Lahden Diakonialaitos käynnisti Arvojohtamisen koulu -ohjelman tammikuun alussa
2020. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten korkeakoulutettujen osaamista kolmannella sektorilla tehtävän toiminnan johtamisesta ja kehittämistyöstä. Toiseksi tavoitteena on DILAn toimintojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa ja heidän osaamisensa hyödyntäminen DILAn toimintojen uudistamisessa.
Vuoden 2020 painopisteenä on arvojohtamisen koulu -ohjelman rakenteen ja sisällön
kehittäminen ja pilotointi. Harjoittelija tutustuu kolmannen sektorin johtamis- ja kehittämistyöhön. Lisäksi vuoden 2020 työskentelyssä painottuvat Dilakorttelin kehittäminen yhteisö- ja osallisuuskorttelina (ml. oppimiskorttelikehittäminen yhdessä Suomen
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Diakoniaopiston Lahden kampuksen kanssa), verkostojen johtaminen Lahden alueella,
uusien hankeavausten työstäminen yhdessä diakoniajohtajan kanssa sekä viestinnän
kehittämisen johtaminen.
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2. Vuosi Arvojohtamisen koulussa
2.1. Johtaminen
Lukulistaa kootessani havahduin siihen, miten paljon johtamisesta onkaan kirjoitettu.
Aiheena johtaminen tuntuu olevan yhtä suosittu kuin self help -kirjallisuus, jonka
nousu on ollut valtava erityisesti 2000-luvulla. Toisaalta niin johtamiskirjallisuus kuin
itseapukirjallisuus keskittyvät mitä kiehtovimpaan aiheeseen: ihmisiin ja ihmisten käyttäytymiseen. Johtamisessa on aina pohjimmiltaan kyse ihmisistä, ja tähän johtopäätökseen päätyvät myös monet johtamisesta kirjoittavat. Kaikki, minkä tänä päivänä ajatellaan olevan erinomaista johtamista ja johtajuutta, liittyy lopulta ihmisiin: dialogisuus,
valmentava ote, luottamus, avoimuus ja niin edelleen.
Johtamisesta olen päässyt oppimaan ennen kaikkea esimerkin ja seuraamisen kautta.
Ei ole liioiteltua sanoa päässeeni parhaalle paikalle katselemaan lähes koko Lahden
Diakonialaitoksen toimintaa. Olen päässyt tekemään yhteistyötä niin diakonia- kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa yhdessä diakoniajohtajan ja toimitusjohtajan
kanssa. Tällä tavoin olen päässyt seuraamaan läheisesti heidän työskentelytapojaan
sekä johtamistyyliään. Luulen, että näköalapaikan opit saattavat konkretisoitua itselleni kenties vasta vuosien kuluttua. Kenties ne herättävät ajatuksia työskennellessäni
toisella työnantajalla tai ohjatessani joskus itse esimerkiksi opiskelijaa tai harjoittelijaa.
Matti Alahuhta kirjoittaa kirjassaan Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima (2015),
että johtajaksi kehittyvälle nuorelle ihmiselle on äärimmäisen merkityksellistä, millaisia
esihenkilöitä hänellä itsellään on matkan varrella. Minuun toimitusjohtaja Tiina Mäkelä
ja diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen.
Anne-Maria Karjalainen toimi lähiesihenkilönäni, mutta olen päässyt tekemään yhteistyötä myös Tiina Mäkelän kanssa. Molemmat heistä ovat äärimmäisen ammattitaitoisia omassa työssään, ja ihailen erityisesti heidän varmuuttaan, kykyään tarttua toimeen sekä selkeää kommunikointitapaansa.

2.2. Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö
Verkostoyhteistyö on jotain, minkä voi sanoa läpileikanneen koko vuotta. Yksi DILAn
arvoista on kristillinen lähimmäisenrakkaus, joka käytännössä merkitsee muun muassa
ihmisen kohtaamista kunnioittavasti ja arvostaen. Kohtaamisen taito onkin merkittävässä osassa kaikessa verkosto- ja sidosryhmätyössä.
Lähiesimieskoulutus
Keväällä otin osaa lähiesimieskoulutukseen yhdessä muiden lähiesimiestyötä tekevien
dilalaisten kanssa. Koulutuksen vetäjä Antti Parviainen on kokenut valmentaja, joka on
kirjoittanut oivalluksensa urheiluvalmentajan urasta valmentavaa johtamista käsitteleväksi kirjaksi. Kyseinen kirja on mukana myös lukulistalla.
Koulutuksen parasta antia itselleni oli yhteistyö, jota teimme koulutukseen osallistuneiden kesken monipuolisesti joka kerralla. Uutena työntekijänä oli upeaa päästä tapaamaan ja tutustumaan eri puolella DILAn toimintoja työskenteleviin ihmisiin. Sivussa
tietysti karttuivat myös muun muassa ryhmä- ja projektityöskentelytaidot, sillä koulu6

tus keskittyi pitkälti ryhmässä pohdittujen projektisuunnitelmien työstämiseen ja esittelyyn. Oman ryhmäni aiheena oli yhteinen johtajuus Dilassa, ja sen tarkoitukseksi
määrittelimme yhteisen ymmärryksen lisäämisen arkipäivän johtajuudesta. Tavoitteen
saavuttamiseksi ehdotimme muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettävien esimiespäivien ohjelman koostuvan 50 prosenttisesti oman johtajuuden tarkasteluun ja
kehittämiseen.

Kuva 1: Lähiesimieskoulutuksessa toteutetun projektisuunnitelman toteutustapoja

Kestävä diakonia -työryhmä
Ensimmäisenä työpäivänäni tammikuussa lähdin Anne-Maria Karjalaisen mukana Helsinkiin kirkkohallitukseen, jossa kokoonnuimme pohtimaan diakonian kestävyyttä ja tulevaisuutta yhdessä eri toimijoiden edustajien kanssa. Tästä syntyi niin kutsuttu kestävän diakonian työryhmä, jonka kesken kokoonnuimme säännöllisesti vuoden 2020 aikana.
Kestävä diakonia on hankekokonaisuus, joka toimii sateenvarjona pienille ja suurille
ideoille, kokeiluille ja hankkeille. Toimijoina ovat esimerkiksi seurakunnat, hiippakunnat, järjestöt, erilaiset kouluttavat laitokset ja kirkkohallitus. Kokoonnuimme säännöllisesti vaihtelevalla joukolla, ja tapaamisissa keskustelimme mm. kunkin osallistujan viimeaikaisista teemaan liittyvistä projekteista, ideoista ja ajatuksista. Mitään varsinaista
yhteistä projektia ei ainakaan tämän vuoden aikana kehitetty, mutta ideointi vuoden
2022 kirkon johtamisfoorumille tarjottavaa työpajaa/sisältöä varten käynnistyi syksyllä.
Parasta antia itselleni tässä työskentelyssä olivat ihmiset. Pääsin tutustumaan moneen
huippuosaajaan ympäri Suomea ja kuulemaan heidän ajatuksiaan esim. diakoniatyön
nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä.
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Kuva 2: Osa tekemääni Instagram-kuvasarjaa Kestävän diakonian tilille

Kuva 3: Osa tekemääni Instagram-kuvasarjaa Kestävän diakonian tilille.

8

Tapahtumat ja muu verkostoyhteistyö
Vaikka koronavirus varjosti koko vuotta tapahtumien osalta, onnistuimme järjestämään muutaman tapahtuman vuoden aikana (viranomaissuositukset ja yleinen turvallisuus huomioiden).
Syyskuussa järjestimme työpajan otsikolla Arvot osana arkijohtamista. Oli mahtavaa
huomata, kuinka paljon työpaja herätti kiinnostusta ja innostusta kutsutuissa. Minä
hoidin kutsun suunnittelun ja toteutuksen, ilmoittautumisten vastaanoton sekä muistiinpanojen keräämisen työpajan aikana. Osallistujille lähetettiin lopuksi vielä yhteenveto työpajan keskeisistä keskustelunaiheista. En ollut aiemmin järjestänyt vastaavaa
tapahtumaa, joten kaikki siihen liittyvä oli minulle uutta.

Kuva 4: Kutsu Arvot osana arkijohtamista -työpajaan

Lokakuussa pystyimme järjestämään vielä toisen tapahtuman, joka suunnattiin
PHHYKYn sosiaalityöntekijöille. Kyseessä oli tutustumiskierros Dilakortteliin. Myös
tässä minä hoidin kutsun ja ilmoittautumisten vastaanoton.
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Kuva 5: Kutsu aamukahveille ja Dilakorttelikierrokselle

2.3. Kehittämistyö
Walkers Lahti
Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyön muoto, joka perustuu
vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaan ja läsnäoloon. (walkers.fi)
Vuonna 2020 alettiin DILAssa selvittää mahdollisuuksia jalkauttaa Walkers-toimintaa
myös Lahteen. Elokuussa vierailimme Walkersin pääpaikalla Helsingissä, jossa meille
esiteltiin toimintaa ja sen periaatteita tarkemmin. Ajatus lahtelaisesta Walkersista voimistui. Toimintaan haettiin (osa)rahoitusta Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta, ja he myönsivätkin rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Vuoden 2020 loppuun mennessä DILA on palkannut kaksi työntekijää, jotka alkavat kehittää Walkerstoimintaa vuoden 2021 alusta alkaen. Tila toiminnalle löydettiin kaupungin keskustasta.
Oma roolini tällä Walkers-toiminnan esiasteella oli mahdollisten vuokratilojen kartoittaminen ja yhteydenpito kiinteistönvälittäjien kanssa. Lisäksi olin mukana alustavan
toimintasuunnitelman laatimisessa, toimintavastaavan rekrytoinnissa sekä vierailemassa Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston kokouksessa, jossa idea
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lahtelaisesta Walkersista esiteltiin. Kaikki näistä olivat minulle uusia asioita, mutta sitäkin opettavaisempia.
Yksi innostavimpia seikkoja Walkers Lahdessa oli mielestäni toteutusnopeus. Aina kehitystyö ei tapahdu läheskään näin nopealla aikataululla, mutta Walkers Lahteen saatiin
toiminnan aloitusta varten kaikki tarvittava koottua alle vuodessa. Oman työni kannalta nopea aikataulu oli erityisen hyvä asia: pääsin seuraamaan tiettyä prosessivaihetta alusta loppuun (ainakin suurpiirteisesti).
Kuntouttava työtoiminta
Vuonna 2020 alettiin DILAssa selvittää myös kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajaksi hakeutumisen edellytyksiä. Aloitin alkusyksystä selvitystyön, joka huipentui
joulukuussa siihen, että DILA hyväksyttiin kuntouttavan työtoiminnan palvelutuottajaksi.
Kaikista suurin yllätys kuntouttavan työtoiminnan osalta oli byrokratian määrä. Ymmärrän, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettaessa tulee taustalla olla tarkat määräykset, selvitykset ja luvat, mutta lopullinen määrä oli ainakin itselleni yllätys. Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu kahdessa osassa: ensin tehdään paikalliselle
Aluehallintovirastolle rekisteröinti-ilmoitus, minkä jälkeen hakeudutaan palveluntuottajaksi/haetaan lupaa (PHHYKY myöntää luvan) toimia palveluntuottajana. Kummassakin vaiheessa vaaditaan useita erilaisia liitteitä ja lausuntoja palotarkastuksesta terveysviranomaisen lausuntoon.
Suuren liite- ja lausuntopaketin koordinointi tuntui aluksi haastavalta, vaikka sainkin
apua usealta taholta työyhteisön sisältä ja jopa sen ulkopuolelta. Luulen, että itselleni
suurin auttava tekijä asiakokonaisuuden hallinnassa oli (muiden antaman avun lisäksi)
tietoinen hidastaminen. Tarkoitan tällä sitä, että minulla on taipumusta panikointiin ja
hätääntymiseen suurten tai muulla tavalla haastaviksi kokemieni asioiden edessä. Valtava liitepaketti selvitystöineen tuntui ajoittain todella pelottavalta, mutta tietoisesti
hidastamalla ja työtehtäviä pilkkomalla pelottavasta tulikin täysin käsiteltävä. Kuntouttavan työtoiminnan parissa työskentelyn suurin anti saattoikin minulle olla omien työskentelytapojeni kriittinen tarkastelu ja oppiminen.
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2.4. Mallintaminen ja visualisointi
DILAan johtaa monta erilaista polkua. Jokaisen polku on erilainen, mutta yhtä lailla
mielenkiintoinen. Keväällä haastattelin erästä dilalaista hänen polustaan. Keskustelumme pohjalta loin visualisoinnin, jossa on esitelty haastateltavan näkemyksen mukaisesti käänteentekevät kohdat hänen omassa ”DILA-polussaan”:

Kuva 6: Visuaalinen mallinnus erään dilalaisen polusta
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2.5. Viestintä ja sisällöntuotto
Lahden kaupungin osallistuva budjetointi
”Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja
tehokkaampia.” (https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osbu/)
Lahden kaupunki kehitti osallistuvaa budjetointia vuonna 2020 kolmessa eri vaiheessa.
Keväällä kaupunki keräsi asukkaiden ideoita ja valitsi niistä osan jatkokehitettäväksi tai
suoraan yleisöäänestykseen. Äänestys oli käynnissä elo-syyskuussa 2020.
DILA osallistui osallistuvaan budjetointiin eli osbuun Humpulanvillan yhteisöpuiston kehittämisidealla, jonka suunnittelin yhteistyössä SDO:n opettaja Lasse Kantolan kanssa.
Pohjana käytimme aiemmin haettua yhteisöpuisto-hanketta, mutta ideaa piti kuitenkin
uudistaa vastaamaan osbun kriteereitä lahtelaisia ajatellen.
Idea Humpulanvillan yhteisöpuiston kehittämisestä valittiin suoraan yleisöäänestettäväksi. Sen pidemmälle idea yhteisöpuiston kehittämisestä ei enää edennyt, mutta olen
suoritukseen joka tapauksessa erittäin tyytyväinen. Kaiken kaikkiaan osbu-ideoita lähetettiin Lahden kaupungille 713, joista äänestykseen valittiin 58 ideaa.

Kuva 7: Instagram-postaus DILAn ideasta Lahden kaupungin osallistuvaan budjetointiin

13

Betel-kodin tervetulo-opas
Betel-kodin tervetulo-oppaan myötä pääsin tekemään yhteistyötä DILAn sosiaali- ja
terveyspalveluiden kanssa. Betel-kodissa oli herännyt tarve asukkaiden omaisille ja läheisille suunnattuun oppaaseen, jossa olisi listattuna olennaisimmat käytännön asiat ja
usein kysytyt kysymykset.
Opasta kehiteltiin yhdessä toimitusjohtaja Tiina Mäkelän ja Betel-kodin esimiehen Kirsi
Lappalaisen kanssa. Lopputuloksena syntyi yksinkertainen, mutta sitäkin informatiivisempi opas:

Kuva 8: Betel-kodin esite, joka on tarkoitettu asukkaan omaisille ja läheisille.
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Kuva 9: Betel-kodin tervetulo-opas, joka on tarkoitettu asukkaan omaisille ja läheisille.

Diakoniatarinoita: Antin haastattelu
Haastattelin DILAn pitkäaikaista vapaaehtoista Anttia marraskuussa 2020. Keskustelimme Antin elämästä ja siitä, kuinka hän päätyi DILAan toimimaan vapaaehtoisena.
Kuvasin haastattelun videolle, ja materiaalia tulikin noin 45 minuutin edestä. Lopputuloksena syntynyt video on kuitenkin supistettu alle kolmeen minuuttiin. Video-editointi
on hidasta työtä (ainakin itselleni), mutta siinä saa hyvää harjoitusta viestinnän näkökulmasta. Mikä on materiaalin, tässä tapauksessa haastattelun, punainen lanka? Mitkä
osat jätetään näyttämättä katsojille ja mitkä osat ovat puolestaan välttämättömiä?
Onko video sujuva kieleltään ja leikkaukseltaan? Muun muassa näitä asioita jouduin
miettimään editoidessani haastattelua. En ole media-alan tai videotuotannon asiantuntija, mutta mielestäni onnistuin lopputuloksessa varsin hyvin.
Video on katsottavissa DILAn YouTubessa.

Anne-Maria Karjalaisen ja Tiina Mäkelän haastattelun pohjalta kirjoitettu blogikirjoitus
15

Maaliskuussa 2020 Suomi meni lähestulkoon kokonaan kiinni koronaviruspandemian
vuoksi. Myös DILAssa jouduttiin sopeutumaan ja tekemään nopeitakin päätöksiä koskien esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa. Minun oli keväällä tarkoitus lähteä diakoniapalveluiden eri tiimeihin tutustumaan lähiesimiestyöhön ja laajemmin johtamiseen, mutta
korona pakotti jättämään lähes kaikki ihmiskontaktit pois.
Vaikka alkuperäinen suunnitelma ei edennyt kevään osalta odotetusti, maailmanlaajuisen pandemian puhkeaminen antoi kuitenkin jotain: näkökulmia kriisijohtamiseen.
Haastattelin Tiina Mäkelää ja Anne-Maria Karjalaista kriisijohtamisesta, ja kirjoitin keskustelumme pohjalta blogitekstin:
(Julkaistu DJ:n Olohuone -blogissa 30.4.2020: http://djolohuone.blogspot.com/2020/04/kriisiaikana-keskeisinta-on.html)

Kriisiaikana keskeisintä on päätöksentekokyky
Tänä keväänä on ainakin itsestäni tuntunut siltä, kuin maailma olisi kääntynyt ylösalaisin. Koronavirusepidemia on pyyhkäissyt yhteiskuntamme yli voimalla muuttaen kertaheitolla tapamme viettää vapaa-aikaa, tehdä työtä sekä johtaa. Tilanne on tehnyt näkyväksi niin yhteiskuntamme heikkouksia kuin sen suurimpia vahvuuksia. Johtajille ja esimiestyötä tekeville tilanne saattaa näyttäytyä kaksijakoisena: kaikki tuntuu kaoottiselta, mutta itse pitäisi pysyä selkeänä, keskitien löytäminen saattaa olla vaikeaa, yhtä
oikeaa tapaa toimia ei tunnu olevan, työ on jatkuvaa asioiden punnintaa ja pohdintaa.
Vastaavasta kriisistä on tuskin monella kokemusta, mutta eteenpäin olisi kuitenkin
päästävä. Miten se oikein onnistuu? Millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan kriisissä?

Kuva 10: Poikkeusoloissa on kaikesta huolimatta tärkeää pystyä tekemään päätöksiä.

Haastattelin Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalaista sekä toimitusjohtaja Tiina Mäkelää kriisijohtamiseen liittyvistä ajatuksista ja teemoista. Yhteisöharjoittelijana yksi työtehtävistäni on perehtyä ja tutustua erilaisiin johtamiskäytänteisiin ja johtamistyöhön yleensä, joten olin tästä haastattelusta varsin innoissani. Erityisen kiinnostunut olin kuulemaan Anne-Marian ja Tiinan ajatuksia liittyen kriiseistä
selviämiseen. Haastattelun perusteella kriisissä johtamisen tärkein elementti on tiivistettävissä kahteen sanaan: Katse horisontissa!
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Horisonttiin katsomisella Anne-Maria ja Tiina tarkoittavat eräänlaisen toivon elementin
läsnäoloa. Johtamista ei voi tehdä, jos uskoa vaikeuksista selviämiseen ei löydy. Pidetään optimistinen näkökulma tulevaisuuden suhteen ja tehdään se, mitä pystytään.
Pelkkä horisonttiin keskittyminen ei kuitenkaan yksin riitä ohjaamaan laivaa satamaan,
vaan siihen tarvitaan muutakin. Voisi ajatella niin, että horisonttiin kiinnittyminen vaikuttaa kaikkien muiden (kriisiajan) johtamistekojen taustalla.
Kriisin keskellä ison kuvan katsominen on ensiarvoisen tärkeää. Puhutaan niin sanotusta helikopteri-perspektiivistä: vaikka tieto on epämääräistä ja sitä on paljon, johtajan tulisi osata erottaa tärkeä informaatio ja seuraukset vähemmän tärkeämmistä. Kriisijohtaminen on riskianalyysiä, jossa jatkuvasti muuttuvan tiedon puitteissa on osattava ja ennen kaikkea uskallettava tehdä ratkaisuja. Päätöksentekokyky on välttämätön ominaisuus johtajalle. Erityisen tärkeää se on kriisitilanteen aiheuttamassa ristipaineessa, jossa muuttuvaa informaatiota ja kysymyksiä eri suunnilta saattaa tulla jatkuvalla syötöllä. Johtajan tulisi osata suodattaa informaatiotulvasta olennaisin ja esittää
se rauhallisella ulostulolla.
Kriisijohtaminen näyttäytyy haastattelun perusteella kokonaisuutena, joka muodostuu
monesta osatekijästä. Tässä tekstissä nostin esiin teemoja, jotka toistuivat keskustelussa. Haasteista ja vaatimuksista huolimatta haastattelun pohjavire on toiveikas. Katse
horisontissa, optimistisella asenteella ja jämäkällä otteella. Onko tuolla jo maata näkyvissä?
Kirjoittaja: Kiia Lehtinen, yhteisöharjoittelija, Lahden Diakonialaitos

2.6. Tiedonhallinta
DILAn Laatukäsikirja
DILAn Laatukäsikirja oli viimeinen laajempi työtehtäväni vuoden aikana. Tavoitteena oli
koota yhteen laatuun ja sen hallintaan liittyviä teemoja. Hyödynsin käsikirjan laatimisessa Laatukeskuksen EFQM-mallia, joka koostuu kolmesta laadunhallinnan osa-alueesta: suunnasta, toiminnasta ja tuloksista. Suunta pitää sisällään muun muassa organisaation perustehtävän, mission, vision ja arvot. Toiminnalla tarkoitetaan niitä konkreettisia toimia, joilla suuntaa edistetään. Tulokset ovat sidosryhmien näkemyksiä organisaation toiminnasta suhteessa suuntaan sekä tulevaisuudennäkymiin. Näitä osaalueita hyödyntäen kokosin yhteen asiakirjoja, jotka liittyvät Lahden Diakoniasäätiön ja
Lahden Diakonialaitoksen laadunhallintaan.
Laatukäsikirjan kokoaminen oli mielenkiintoista, ja ajattelen sen lukemisesta tai selailusta hyötyvän sekä pitkäaikaisemmat työntekijät että juuri taloon tulleet. Vaikka Laatukäsikirjaa varten ei luotu varsinaisesti mitään uutta tietoa, jo olemassa olevaa tietoa
löytyy nyt yhdestä tiedostosta kootusti. Näen Laatukäsikirjan ehdottomana etuna sen,
ettei tietoa tarvitse etsiä usealta eri verkkoasemalta ja vielä useasta eri kansiosta.
Word-asiakirjapohjaan tehtyä tiedostoa on myös helppo päivittää tarpeen mukaan.
Suurimpia haasteita, mutta myös oppimiskokemuksia Laatukäsikirjan kokoamisessa oli
tiedonhallinta. EFQM-mallin mukaisesti toteutettu laatuprosessi ja sen raportti on
pitkä ja siinä osallistetaan mukaan koko organisaatio. Dilan Laatukäsikirjassa hyödynnettiin jo valmiiksi koottua tietoa, taulukoita ym., mutta niiden suuri määrä ja hajautuminen useaan eri paikkaan tuottivat omat haasteensa.
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3. Lukuohjelma
3.1. Johtamiskirjallisuus
Aaltonen, Tapio (2011). Johda ihmistä – Teologiaa johtajille.
Mitä ammennettavaa teologiasta voisi olla johtamiselle ja johtajille? Tapio Aaltonen
valottaa aihetta, mutta itsekin teologina olisin toivonut hieman laajempaa näkemystä/esitystä teologiasta. Raamattu ja kristinusko on toki yhä monen teologin ydinosaamista, mutta teologeilla on varmasti muutakin tarjottavaa johtajuuteen liittyen
kuin Raamatun tarinoista nousevat esikuvat (joita kirjassa on esitelty runsaasti).
Aaltonen, Tapio, Pirjo Ahonen & Jaakko Sahimaa (2020). Johda merkitystä. Alma Talent.
Jos työstä puuttuu merkitys, mitä jää jäljelle? Kauanko työtä jaksaa tehdä esimerkiksi
palkan voimin, jos kaikki muu takkuaa? Aaltosen, Ahosen ja Sahimaan kirja on ensimmäinen suomenkielinen teos merkityksen ja merkityksellisyyden johtamisesta. Kirjan
luettuani ymmärsin, että merkitykset eivät tosiaankaan aina ole yksinkertaisen mustavalkoisia, vaan ne elävät ja muuttuvat matkan varrella. Myös asiat, joita pidämme merkityksellisinä, muuttuvat ja vaihtelevat ihmisestä toiseen.
Alahuhta, Matti (2015). Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisen voima. Jyväskylä: Docendo Oy.
”Ratkaisevinta on se, miten arvot saadaan elämään ja kulttuuri kehittymään”, kirjoittaa
kokenut yritysjohtaja Matti Alahuhta. Miten ne arvot sitten saadaan elämään ja kulttuuri kehittymään? Ihmisten avulla, tottakai. Koko organisaatio on saatava innostumaan, mutta ennen kaikkea ymmärtämään haluttu muutos ja sen tärkeys. Alahuhta
kirjoittaa selkeästi ja helppotajuisesti. Kirjassa on mukana myös konkreettisia vinkkejä
muutosjohtamiseen ja siihen liittyviin toimintatapoihin.
Hiltunen, Arto (2014). Johtamisen taito. Helsinki: Talentum.
Entinen S-ryhmän pääjohtaja Arto Hiltunen käsittelee kirjassaan johtamista laaja-alaisesti: johtajuuden määritelmiä ja perimmäistä tarkoitusta, muutosjohtamisen perusteita, hyvää johtajuutta, kriisijohtamista ja itsensä johtamista. Myös Arvojohtamiselle
on omistettu oma lukunsa. Hiltunen tuntuu suhtautuvan varovaisen kriittisesti yritysten arvokeskusteluun, jotka saattavat alkaa toistaa itseään siihen pisteeseen, että useamman yrityksen arvoihin lukeutuvat mm. tuloksellisuus tai luotettavuus. Tarvitaanko
tähän lopputulokseen pitkiä keskusteluita? Saadaanko keskusteluilla aikaan konkreettista muutosta?
Hiltunen kirjoittaa, että ”todellisella arvojohtamisella on vahva kytkentä yritysjohdon
johdonmukaiseen johtamisen linjaan ja vuosikymmenten aikana muodostuneeseen yrityskulttuuriin. Arvojohtaminen on myös voimakkaasti sidoksissa etiikkaan ja vastuullisuuteen”.
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Murto, Kari (1998). PROSESSIN JOHTAMINEN. Kohti prosessikeskeistä työyhteisön kehittämistä. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy.
Kirjan tavoitteena on hahmotella kehittämisstrategiaa, joka tukee työyhteisön kehittymistä yhteisötietoiseksi ja yhteisölliseltä itsetunnoltaan vahvaksi, jäseniään tukevaksi
ja kannustavaksi yhteisöksi.
Parviainen, Antti & Elina Parviainen (2017). Menestyvä joukkue: Onnistu valmentavana esimiehenä. Tallinna: AS Pakett.
Valmentavan esimiestyön opas. Paljon konkreettisia työkaluja muun muassa oman johtamisen kehittämiseen. A. Parviaisen neuvot/toimintamallit peilaavat pitkälti hänen
omia kokemuksiaan urheiluvalmentajana. Hän kirjoittaakin, että kaikki keinot on kokeiltu ja toimiviksi havaittu käytännön työssä.
Saksi, Jukka (2020). Arvovalta – opas arvojen hyödyntämiseen 2020-luvun johtamisja asiantuntijatyössä. Kauppakamari. E-kirja.
Saksi tarjoaa kirjassaan katsauksen arvojen hyödyntämiseen johtamisessa, asiantuntijatyössä ja kriisiviestinnässä. Arvot mielletään usein vaikeasti hahmotettaviksi, abstrakteiksi asioiksi, vaikka tosiasiassa ne ovat (tai ainakin niiden pitäisi olla) organisaation/ihmisten toimintaa ohjaavia periaatteita. Kirjaa varten on haastateltu useita eri
alojen johtotehtävissä toimivia henkilöitä ja kysytty heidän näkemyksiään esimerkiksi
arvojen näkymisestä omassa johtamisessaan. Saksi pohtii myös laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia muutoksia, kuten #metoo-liikkeen vaikutusta epäkohtien tai
epäasiallisen kohtelun esiintuomiseksi.
Savaspuro, Miia (2019). Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan ei kertonut,
miten sellainen ollaan. Alma Talent. E-kirja.
Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen ovat kenties enemmän pinnalla kuin koskaan
aiemmin. Savaspuro kirjoittaa, miten itseohjautuvaa kulttuuria kannattaa työpaikalle
lähteä rakentamaan, mikäli sellaisesta haaveilee. Kaikki lähtee hänen mukaansa psykologisesta turvallisuudesta: jos luottamusta ei ole, ei voi olla myöskään toimivaa itseohjautuvuuden kulttuuria.
Tämä kirja antoi ainakin itselleni paljon ajattelun aihetta. Itseohjautuvuus on jotain,
mitä jokainen voi oppia kehittämään ja parantamaan. Toisaalta se ei myöskään ole jokaiselle paras työskentelymalli. Parhaimmassa tapauksessa itseohjautuva organisaatio
on hyvinvoiva, inspiroiva, täynnä osaamista ja keskinäistä luottamusta. Pahimmassa tapauksessa tilanne on kaoottinen, eikä kukaan voi hyvin.
Syvänen, Sirpa, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio & Timo
Toikko (2015). Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja
innovatiivisuuteen. Tampere University Press.
Mielestäni varsin yleistajuinen perusteos dialogisesta johtamisesta. Kirjassa nojataan
paljon tutkittuun tietoon ja se on myös kirjoittajien tutkimusohjelman loppuraportti
(dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno). Kirjoittajat sanovat kirjan sopivan ”kaikille, jotka haluavat oppia lisää dialogisesta johtamistavasta ja kehittää dialogisuuttaomassa vuorovaikutuksessaan”. Tästä kirjasta voisi ennen kaikkea nostaa esiin teoreet20

tisen viitekehyksen sekä konkreettiset vinkit. Mielenkiintoista oli lukea tutkimuksen tuloksia; työntekijöiden ja esimiesten näkemykset poikkesivat paikka paikoin suuresti toisistaan.

3.2. Muut
Bregman, Rutger (2020). Hyvän historia – Ihmiskunta uudessa valossa. Atena E-Kirja.
Jos vuoden aikana saisi lukea ainoastaan yhden kirjan, suosittelisin luultavasti Hyvän
historiaa. Bregman esittää, että vastoin yleistä luuloa ihminen ei olisikaan homo
economicus, itsekäs omaneduntavoittelija, vaan yhteisöllisempi, altruistisempi ja ennen kaikkea kiltimpi. Kirja antoi ajattelemisen aihetta muun muassa omasta ihmiskäsityksestäni. Suhtaudunko toisiin ihmisiin lähtökohtaisesti luottavaisesti vai epäileväisesti? Millaisia vaikutuksia erilaisilla suhtautumistavoilla voi olla esimerkiksi johtamiseen?
Jyrkinen, Marjut & Elina Penttinen (2020). Henkinen työpaikkaväkivalta - tunnistamisen ja nimeämisen tärkeys hyvinvoinnin edistämiseksi. Työpoliittinen aikakauskirja, 1, 36–48.
Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, organisaatiokulttuuri ym. vastaavat seikat vaikuttavat yleensä suoraan organisaation menestykseen. Jyrkinen ja Penttinen kirjoittavat,
että vaikka työpaikkaväkivallasta on tehty runsaasti tutkimusta ja aihe on laajasti tunnustettu, se on edelleen yleinen ongelma. Ratkaisuehdotuksiksi kirjoittajat tarjoavat
välittävän organisaation mallia ja eettisesti kestävää johtamista.
Paavilainen, Ulla-Maija (2020). Suurin niistä on rakkaus. Kirsti Paakkasen tarina. Otavan äänikirja.
Hieno ja mukaansatempaava tarina karismaattisesta Kirsti Paakkasesta. Paakkanen on
tehnyt merkittävän uran mm. markkinointi- ja mainosalalla ja Marimekon johtajana.
Kirja sai minut kuitenkin pohtimaan kysymyksiä, kuten "Onko menestyvän johtajan
pakko olla kova, etäinen ja jopa aggressiivinen?" "Miksi johtajan epäasiallinen käytös
kuitataan niin usein luonteenomaisena tai persoonallisuuteen kuuluvana piirteenä?"
Spännäri, Jenni & Eeva K. Kallio (2020). Viisaus – käyttäjän opas. Tuuma-kustannus.
E-kirja.
Mitä viisaus on ja miten sitä voi hyödyntää ja kasvattaa (työ)elämässä? Muun muassa
näitä kysymyksiä Spännäri ja Kallio pohtivat kirjassaan. Itselleni kirja antoi runsaasti
uutta tietoa itse viisaudesta ja sen tutkimuksesta, mutta myös esimerkiksi myötätunnosta ja myötätunnon hyödyntämisestä työssä. Kirjaan on myös omistettu kokonainen
luku viisaudelle ja työelämälle. Itselleni jäi kyseisestä luvusta päällimmäisenä mieleen
kohta, jossa Spännäri ja Kallio kirjoittavat: ”Vasta kun ihminen saa tuoda organisaatioon koko itsensä, kaikki kokemuksensa ja näkemyksensä, ne tulevat täysimääräisinä
yhteiseen käyttöön, rikastuttamaan yhteistä työtä ja muidenkin ajattelua.”
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