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Johda omaa 
energiaasi 

(luku kirjasta: Johda ihmistä - psykologiaa 
johtajille, Leppänen & Rauhala 2012)



Kaikki toiminta tapahtuu käytettävissä olevan energian varassa. Voimme 
vaikuttaa energiamme määrään, laatuun ja suuntaan. Huippusuoritukset, 
hyvinvointi ja onnellisuus perustuvat ekologiseen energian johtamiseen.

 Nykypäivän työelämässä johtaminen vaatii samanlaista huippusuorittamista 
 kuin huippu-urheilu. Johtajia voidaankin kuvailla työelämän huippu-urheilijoiksi. 
 Johtamisessa vaaditaan erinomaista oman energian säätelyä ja koko organisaation
 energian johtamista. Lopulta on kyse siitä, miten sinä johtajana saat orkesterisi 
 soittamaan samaa kappaletta ei ainoastaan hyvin, vaan intensiivisesti ja vieläpä 
 niin, että soinnissa on persoonallinen sävy. Miten saat kaiken käytössäsi olevan 
 oman ja toisten potentiaalin ja energian käyttöön ja suunnattua oikeaan suuntaan?

 Organisaatiopsykologiaan tuodaan yhä enemmän käytänteitä urheilupsykologian 
 puolelta. Puhutaan suorittamisen psykologiasta, Psychology of Peak Performance.
 Huippu-urheilun puolella on tutkittu paljon huippu- ja optimaalisuorittamista. 
 Suorittamisen psykologia on kiinnostunut optimaalisuorittamisen logiikasta 
 urheilussa, liike-elämässä, taiteessa, opetuksessa ja esimerkiksi vanhempana 
 toimimisessa. 

 Optimaalisuorittamisella tarkoitetaan sellaista työn tekemisen suorittamista, 
 joka sujuu tehokkaasti ilman hampaiden kiristämistä ja jatkuvaa äärimmäisyyteen 
 virittäytymistä. Se tarkoittaa suorittamisen tasoa, jolla työn tekeminen tuntuu 
 antoisalta ja tasapainoiselta. Optimaalisuorittaminen lähtee energiastamme ja 
 sen säätelystä. Johtajat puhaltavat yhteisöönsä energiaa. Tästä syystä on kriittisen
 tärkeää olla tietoinen omasta energiasta ja sen vaikutuksista muihin. Johtaja 
 säätelee omalla energiallaan ryhmän ja yhteisön energiaa ja sen fokusta. 
 Jotta yhteisön energia saadaan kulkemaan haluttuun suuntaan, halutulla 
 voimakkuudella ja halutun laatuisena, johtajan täytyy ymmärtää, miten energiaan 
 vaikutetaan: psyykkiseen, henkiseen ja fyysiseen. Myös työyhteisön sitoutuminen 
 lähtee tehokkaasta energian johtamisesta.

 



Energian johtaminen

Energian johtaminen ajan johtamisen sijasta on avain kestävään 
huippusuoritukseen sekä terveyteen, onnellisuuteen ja tasapainoiseen elämään.
Loehr & Schwartz

 Kun tarkastellaan optimaalisuorittamista ja energian säätelyä, ongelma ei 
 useinkaan liity optimaalisen tason saavuttamiseen, vaan enemmänkin sen 
 ylläpitoon. Johtajien työtehon heikkeneminen ja alentunut suoritustaso eivät 
 useinkaan johdu liiallisesta työmäärästä ja sen tuomasta stressistä vaan 
 palautumisesta ja sen puutteesta. Koska teemme entistä enemmän aivotyötä, 
 emme tunnista levon tarvetta samalla tavalla kuin fyysistä työtä tehdessämme.
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 Haasteena on siis oman energiamme säätely ja johtaminen. Jos urheilija ei 
 saa riittävästi aikaa palautua, hän ei pääse optimaaliseen suoritukseen. 
 Ongelmana ei ole liiallisesta työmäärästä aiheutunut fyysinen uupuminen, 
 vaan henkinen väsyminen. Burnoutit ja työväsymykset johtuvat usein aivojemme 
 palautumisen puutteessa. Oman energiamme säätelyn avulla mielemme on 
 rauhallisempi ja keskittyneempi ja palaudumme paremmin työstämme. 
 Hallitsemme näin paremmin omaa stressiämme.

 Miten sinä huolehdit päivittäisestä, viikoittaisesta ja vuosittaisesta palautumisestasi 
 pitääksesi työtehoa yllä? Intohimoisilla työtään rakastavilla ihmisillä on usein se 
 yhteinen piirre, että työ vie mukanaan, imaisee kiinnostavuudellaan ja huomaamme,  
 että työajat paukkuvat luvattomiin lukuihin. Vaikka sinulla olisikin loistava itsekuri ja 
 työmoraali, niin itsekuri on kuitenkin usein rajallinen silloin, kun pitäisi huolehtia 
 omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta. Sen vuoksi tarvitsemme työhömme 
 rutiineja ja rituaaleja, jotka pitävät huolta palautumisestamme. Keskittyminen 
 pysyy korkeana 60–120 minuutin jaksoina kerrallaan, ja sen jälkeen aivot 
 tarvitsevat taukoa. Jos aivo- ja ajattelutyöskentely halutaan pitää optimaalisella 
 tasolla, olisi hyvä tehdä happihyppely tai pieni kävely, keskustella kollegan kanssa,  
 juoda kuppi kahvia tai vettä, tehdä läsnäolonharjoituksia tai kuunnella musiikkia. 

 Makke on alkanut toteuttaa rytmitystä omien kirjoitusprojektien lisääntyessä ja 
 todennut sen hyvin toimivaksi. ”Olen rutinoinut päiväni viiteen 90 minuutin jaksoon, 
 luoden jaksojen väliin palautumisrutiineja. Ensimmäisen jakson jälkeen pidän 
 teetauon, toisen jakson jälkeen otan happihyppelyn ja juon uuden kupin teetä, 
 kolmas tauko pitää sisällään lounaan ja lyhyen läsnäoloharjoituksen ja neljäs 
 sisältää musiikin kuuntelua ja veden juontia. Samalla tulee huolehdittua 
 nestetasapainosta, joka on tärkeää myös aivotyöläiselle energiatason 
 ylläpitämiseksi.”

 Olennaista on olla tietoinen taukojen merkityksellisyydestä ja tarpeellisuudesta 
 aivojen optimaalisen työskentelyn kannalta. Taukoja täytyy pitää, vaikka yhteisön 
 palaverikulttuuri ei sitä suosisikaan. Tarvitsemme lyhyitä taukoja keskellä työpäivää,  
 keskipitkiä viikonloppuisin ja pitkiä vuositasolla. Jokaisella on oma paikkansa 
 energian tasapainoisen säätelyn kannalta. 

 Elämme jo pelkästään informaatiotulvan vuoksi kaaoksessa, joka syö luvattoman   
 paljon energiaa. Pysyäksemme innovatiivisina ja luovina tarvitsemme sopivan 
 määrän tuota kaaosta. Liika kaaos aiheuttaa energiahukkaa. Automaattiset rituaalit 
 ja rutiinit palautumisineen huolehtivat energian säätelystä. On tärkeää luoda 
 rutiineja, jotka pitävät huolta energian palautumisesta. Erään tutkimuksen mukaan   



 lenkkivaatteiden laittaminen edellisenä iltana oven eteen madalsi kynnystä nousta 
 sängystä ja lähteä lenkille verrattuna siihen, että lenkkivaatteet pitää noutaa viiden   
 metrin päästä omasta vaatekomerosta. Pienet asiat ratkaisevat. Tärkeää on 
 tarkastella omaa toimintaa ja miettiä minkälaisia uusia rutiineja voisi luoda 
 helpottamaan oman energian säätelyä. Rutiinien tehtävänä on automatisoida 
 itselleen tärkeitä toimintoja, kuten esimerkiksi nukkumista, uuden tiedon hankkimista 
 ja lukemista, sähköpostien kirjoittamista ja oman aikataulun suunnittelua. ”Rutiinit 
 ovat neroutta”, sanoi Albert Einstein aikoinaan ja pukeutui siksi joka päivä samoihin  
 vaatteisiin. Häneltä ei kulunut aikaa ja energiaa jokapäiväiseen päätöksentekoon 
 siitä, mitäköhän laittaisi päälleen.

Miten voisit tehostaa ja tasapainottaa päivittäistä työskentelyäsi? Mikä vie tehoa 
työskentelyltäsi? Miten voisit vähemmällä työskentelyllä saada enemmän aikaan?

Millaisia uusia rutiineja sinun olisi hyvä luoda itsellesi? Entä omaan ryhmääsi, 
organisaatioosi tai yhteisöösi?

Mistä energia muodostuu?

Ihmisen energia jakaantuu fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen. Ne liittyvät 
tiiviisti yhteen ja niitä voidaan jaotella seuraavan pyramidin mukaisesti. 
Energian johtaminen lähtee kehon, mielen ja ajattelun yhteyden ymmärtämisestä. 
Itsensä johtaminen on muutakin kuin ajanhallintaa tai lenkillä käymistä. 
Ihminen on kokonaisuus.

HENKINEN ENERGIA

AJATTELUN ENERGIA

TUNNE-ENERGIA

FYYSINEN ENERGIA



Fyysinen hyvinvointi 
luo pohjan energisyydelle 

 Tavoitteiden saavuttaminen ja asioiden aikaansaaminen lähtee energiasta. 
 Energia tarkoittaa yksinkertaisesti kykyä tehdä työtä. Lamppu saa energiaa 
 sähköstä, auto bensasta ja ihminen hyvästä fyysisestä kunnosta. Kun olemme 
 energisiä, hommat hoituvat kuin itsestään. 

 Kaikki lähtee kehostamme. Nukkuminen, liikkuminen ja ravinto luovat pohjan 
 kaikelle muulle. Viime aikoina on saatu lukea mm. monista tutkimuksista, joissa 
 todetaan hyvällä ravinnolla olevan tärkeä yhteys aivojen toimintaan ja ihmisen 
 muistiin. Kun keho voi huonosti, mieli voi huonosti. Kun mieli voi huonosti, 
 energia on huonoa. Olemme kohtuullisen valistuneita siitä, miten fyysistä 
 energiaa vaalitaan ja pidetään yllä. Olemme tietoisia, kuinka paljon meidän 
 pitää liikkua, miten syödä, ja kuinka paljon elimistömme tarvitsee aikaa 
 lepäämiseen ja nukkumiseen. Elämme maassa, jossa terveydenhuolto toimii 
 ja eliniän ennuste nousee kohisten vuosi vuodelta. 

 Vaikka olemmekin tietoisia siitä, miten kuntoa hoidetaan, kiinnitämme vähemmän 
 huomiota päivän rytmitykseen ja siihen, miten tarjoamme itsellemme taukoja ja 
 pieniä palautumishetkiä päivän mittaan. Henkilö sanoo hoitavansa hyvin fyysistä 
 kuntoaan silloin, kun hän harjoittelee maratonille, mutta fyysiseen kuntoon vaikuttaa 
 toki moni muukin asia kuin lenkillä tai kuntosalilla käyminen. Jo muutaman kerran   
 syvään hengittäminen parantaa energiatasoamme. Haukottelu ja väsyminen 
 johtuvat hapen puutteesta ja tämän johdosta meidän on hyvä välillä hengittää 
 syvään. Palaverimunkeilla, pannullisella kahvia ja roskaruoalla on myös iso merkitys  
 pitkällä tähtäimellä omaan jaksamiseemme ja mielen vireyteemme. Kiireisinä 
 aamuina hyvän aamupalan ja rauhallisen päivän aloituksen sijaan juodaan kolme 
 kuppia mustaa kahvia. Optimaalisuoriutumisen näkökulmasta se, miten päivä lähtee 
 käyntiin, virittää koko päivän energiatasoa. Miten ravitsemme itsemme, miten 
 venyttelemme yön kankeudet pois ja miten herättelemme ja orientoimme 
 kehomme ja mielemme tulevan päivän haasteita varten. 



 Loppujen lopuksi oman energian säätelymme ei vaadi isoja muutoksia. Pienillä 
 asioilla on iso merkitys, kun tulemme tietoiseksi asioista. Ryhdin muuttaminen 
 toiseen asentoon, nestetasapainosta huolehtiminen, ravinnon koostumuksen 
 tarkastaminen ja arkiliikunnan lisääminen muun kuntoilun oheen vaikuttaa pitkässä  
 juoksussa paljon. Palauttavat liikuntalajit kuten pilates ja jooga edistävät tietoista 
 läsnäoloa, hengityksen laatua ja ryhtiä, joilla on nuorentava vaikutus ihmisen 
 kehoon ja olemukseen. 

 Tarvitsemme myös omaan organisaatioomme rutiineja, joilla tasapainotamme 
 työntekijöidemme työn kuormitusta ja pidämme huolta heidän palautumisestaan. 
 Tämän johdosta mm. kahvitauot ja lounastauot ovat tärkeitä rutiineja, joista on 
 hyvä pitää kiinni. Joskus on myös hyvä olla puhumatta tauoilla työasioista. 
 Aivomme ovat kovalla kuormituksella ja tarvitsevat taukoa työhön liittyviin 
 keskusteluihin. 

Yhdistä työ ja liikkuminen

 Useimmiten päivät ovat kiireisiä, emmekä yksinkertaisesti pysty huolehtimaan
  tauoistamme tai tarpeeksi pitkistä ruokahetkistä. Joskus on hyvä luoda uusia 
 tapoja toteuttaa asioita niin, että sekä fyysisestä kunnosta huolehtiminen että 
	 työtehtävät	yhdistyvät.	Työaikana	tapahtuva	golfin	peluu	on	hyvä	esimerkki,	jossa	
 parhaimmillaan yhdistyvät sekä fyysinen kuntoilu että työasioiden läpikäynti. 
 Golf on suosittu laji johtajien keskuudessa siksi, että sen lomassa on hyvä puhua 
 työasioista. Lisäksi sen suosio liittyy lajin terveellisyyteen ja keskittymiskykyä 
 parantaviin ominaisuuksiin. 

 Käveleminen on keholle ja mielelle terveellistä. Kävelyä voidaankin hyödyntää 
 tietoisesti ja tehdä siitä rutiini, jota nimitetään ajattelukävelyksi. Siinä ideana on 
 lähteä ulos liikkumaan ja samalla käydä ajattelua ja keskustelua työhön liittyvistä   
 asioista. Kokemukset ovat osoittaneet ajattelukävelyn lisäävän tiimien ja 
 johtoryhmien luovuutta. Fyysinen liikkuminen auttaa aivoja toimimaan paremmin 
 ja sitä kautta keskustelun taso nousee. Varsinkin ihmisille, jotka viettävät päivittäin 
 paljon aikaa kokoustiloissa palaverien merkeissä, ajattelukävely ja muut vastaavat   
 erilaiset tavat pitää palaveria tuovat uutta näkökulmaa ja vaihtelua päivittäiseen 
 toimintaan. 



●	Mitkä toiminnat pitävät huolta fyysisestä energiastani? 

●	Mitkä rutiinini palauttavat minua fyysisesti?

●	Mitä uusia rutiineja sinun pitäisi kehittää johtaakseni paremmin fyysistä energiaasi?

Tunne-energia vaikuttaa ajatteluun

Mitä tutkimus sanoo?
Miellyttävillä ja positiivisilla tunteilla on todettu olevan paljon hyötyjä 
ihmiselle. Ne johtavat muun muassa parempaan terveyteen, parempaan 
psykologiseen hyvinvointiin, laajempaan ja luovempaan ajatteluun, 
sinnikkyyteen ja pitkäjänteisyyteen parempaan todennäköisyyteen 
löytää positiivisia merkityksiä negatiivista tapahtumista ja nopeampaan 
paranemiseen fyysisistä sairauksista sekä alhaisempaan masennuksen 
tasoon. Yksi erittäin helppo ja yksinkertainen tapa lisätä positiivisia 
tunteita on jakaa säännöllisesti miellyttävät ja myönteiset uutisesi 
parisuhteesi, perheesi, kollegoidesi tai kavereidesi kanssa.

 Tunteilla on keskeinen merkitys yksilön energiaan. Kaikki me tunnistamme ne 
 aamut, jolloin vettä sataa, ulkona on pimeää ja kaikki tuntuu epämiellyttävältä. 
 Sekunnin murto-osassa, kun olemme havainneet nuo epämukavat asiat, olemme 
	 huonolla	fiiliksellä	ja	energiataso	on	alhainen.	Toisaalta	taas	ensimmäisinä	
 kevätauringon päivinä olemme täynnä intoenergiaa ja tarmoa.
 
 Barbara Fredricksonin luoma ”avaa ja avarra” (engl. Broad and Build) -teoria 
 perustuu miellyttävien tunteiden vaikutukseen. Tutkimuksen mukaan positiiviset 
 tunteet saavat yksilön ajattelemaan laajemmalla perspektiivillä. Negatiiviset tunteet  
 vastaavasti kaventavat yksilön huomiota ja tarkkaavaisuutta. Kun ihminen kokee 
 miellyttäviä ja mukavia tunteita, maailma näyttäytyy moniulotteisempana ja 
 enemmän mahdollisuuksia täynnä olevana. Positiiviset ja myönteiset tunteet ovat 
 siis suoriutumisen kannalta tärkeitä. Ne energisoivat itseä ja sitä kautta auttavat 
 johdettavia kokemaan energisyyttä, itseluottamusta ja optimistisuutta kullakin 
 hetkellä edessä olevia haasteita kohtaan. 



 Kun tunnemme stressiä, huolestuneisuutta tai muita negatiivisia tunteita, 
 ajattelumme ja toimintamme kutistuu. Stressitilanteissa tuntuu kuin koko maailma 
 kaatuisi päälle, emmekä pysty tarkastelemaan omaa tilannettamme objektiivisesti. 
 Käperrymme omaan epätäydellisyyteemme ja aiheutamme negatiivisten asioiden 
 paisuttelulla liukumisen negatiivisuuden surkeaan maailmaan. Sen seurauksena 
 aloitteellisuus ja asioihin tarttuminen heikentyy. Tuntuu, ettei saa mitään aikaiseksi.

 Myönteiset tunteet ovat paras tapa kehittää omaa ja muiden optimistisuutta. 
 Positiivisessa kierteessä ajattelumme on luovaa ja optimistista ja näemme 
 useita näkökulmia ja ennen kaikkea paljon mahdollisuuksia. Positiivisessa 
 kierteessä saamme tehokkaasti asioita aikaiseksi ilman hampaiden kiristelyä ja 
 jatkuvaa äärimmäisyyksiin virittäytymistä. Sen lisäksi, että positiivisella tunteilla 
 on suuri merkitys yksittäisen työntekijän optimaalisuorittamiseen, sillä on myös 
 merkittävä vaikutus koko organisaation huippusuorittamisen johtamiseen. 
 Gallup Organisation teki tutkimuksen, jossa haastateltiin esimiehiä ja työntekijöitä.  
 Tulos oli selkeä: eniten työntekijän tuottavuuteen vaikutti esimiehen ja johdettavan   
 keskinäinen suhde. Yksilön tuottavuuteen vaikutti tutkimuksen mukaan eniten se, 
 miten esimies oli huomioinut, antanut palautetta ja osoittanut onnistumiskeskeisyyttä  
 johdettavaa kohtaan viimeisen seitsemän päivän aikana. Synnytämme myönteistä   
 energiaa, kun annamme suorittamisesta palautetta onnistumiskeskeisesti ja 
 rohkaisemme jokaista säännöllisesti haastamaan omaa osaamistaan seuraavalle 
 kehitystasolle. Onnistumiskeskeisyys tarkoittaa sitä, että kiinnitämme huomiota 
 henkilön onnistumisiin ja rohkaisemme häntä vahvistamaan sitä, missä hän on jo 
 hyvä, ja jatkamaan niistä asioista, joissa hän on jo onnistunut. Onnistumiskeskeinen  
 kommunikointi luo itseluottamusta ja tulevaisuususkoa. Onnistumiskeskeisyys on 
 empaattisuutta muita kohtaan. Kaikki haluavat kokea myönteisiä tunteita!
 
 Turvallisen kotipesän ja inspiroivan tunnelmatilan rakentaminen on tärkeää 
 johtaaksemme päivittäin omaa myönteisen energian kierrettä. Jokainen voi 
 vaikuttaa jollakin tasolla esimerkiksi omaan työympäristöönsä: millainen näköala 
 edessä on, mitä värejä ympäriltä löytyy, millaisia tuoksuja tuntee. Aina ei voi vaikuttaa  
 fyysiseen ympäristöön tunnelmatilaa luodakseen, mutta pienilläkin asioilla pystyy 
 luomaan itselleen turvallisen ja positiivisia tunteita herättävän kotipesän. Hyvä 
 työtuoli, tietyt symbolit ja valokuvat työpöydän yläpuolella sekä inspiroiva musiikki 
 luovat oikeaa tunnelmaa ja saavat aikaan positiivisen vireen, kun asettuu tietokoneen  
 ääreen. Miten sinä luot omaa tunnelmatilaasi?



● Mitä tunne-elämälleni kuuluu?

●	Miltä minusta tuntuu juuri nyt?

●	Miten olen tottunut suhtautumaan omiin tunteisiini ja miten ilmaisen niitä?

●	Mitkä toiminnat pitävät huolta emotionaalisesta energiastani? Mitkä rutiinini 
palauttavat minua emotionaalisesti esimerkiksi haastavien palaverien jälkeen 
ja niiden välillä?

●	Mitkä tunteet sallin itselleni? Mitä tunteita minun on vaikeampi sallia itselleni?

●	Mikä auttaa minua säätelemään tunteitani?

AJATTELUN ENERGIA

 Ajattelun energia on kykyä tuottaa uusia ajatuksia uusissa ja yllättävissä tilanteissa
 Ajattelun energia on kykyä ratkaista ongelmia ja löytää uusia näkökulmia ajattelun   
 varassa. Vireät ja hyvinvoivat aivot kykenevät nopeaan ja terävään ajatteluun. 
 Ajatellessa aivoissa syntyy uusia kytkentöjä ja sitä kautta uusia ajatuskuvioita. 
 Aivot on lihas siinä missä hauiskin. Mitä enemmän aivoja käytetään, sitä 
 vahvempina aivot toimivat. Mitä vähemmän aivoille tarjotaan haasteita, sitä 
 huonommin ne toimivat uusissa ja yllättävissä tilanteissa. Tästä syystä aivojen 
 jatkuva jumppaaminen haastavien askareiden ja töiden parissa on tärkeää. 
 Jos työ ei tarjoa riittävästi haasteita ja aivojumppaa, jumppaa voi jatkaa sudokun, 
 shakin, käsitöiden, puutarhanhoidon ja lähes minkä tahansa muun harrastuksen 
 parissa, jossa joutuu ratkomaan pieniä yksityiskohtia ja hahmottamaan suurempia 
 kokonaisuuksia. Aivot on siis luotu käytettäväksi ja aivot voivat hyvin oppiessaan 
 uusia asioita. Meistä jokainen tunnistaa hyvänä fyysisenä tunteena ja olotilana sen,  
 kun jokin kauan pohtimamme asia vihdoin ratkeaa ja asiat loksahtavat paikoilleen.   
 Voimme melkein kuulla, kuinka aivomme sanovat ”klik”. Vastaavasti pitkään 
 ratkeamattomassa tilassa oleva asia tuntuu epämiellyttävänä fyysisenäkin 
 tuntemuksena. Olo on hermostunut ja levoton.



 Ajatteluenergia on siis kokonaisuuksien näkemisestä ja kykyä keskittyä. Fyysinen 
 energia toimii moottorina emotionaaliselle energialle, ja vastaavasti myönteinen 
 emotionaalinen vireystilamme vaikuttaa kykyymme ajatelle selkeästi ja loogisesti.   
 Myönteiset tunteet auttavat meitä ajattelemaan myönteisemmin, laajemmin ja 
 keskittyneemmin.  

Henkinen energia auttaa 
ymmärtämään asioiden merkityksiä

Kyky sisäisen maailmamme reflektointiin on ydintaito hyvinvoinnin ja 
merkityksellisen elämän kehittämiseksi.
Daniel J. Siegel

 Me kaikki haluamme onnistua omassa toiminnassamme. Onnistuminen on joskus   
 arpapeliä, emmekä pysty siihen vaikuttamaan. Useimmiten onnistumisen on 
 kuitenkin kiinni sitoutumisestamme johonkin päämäärään. Sitoutumiseemme 
 vaikuttaa asennoitumisemme ja oma intohimomme asiaa kohtaan. Intohimo 
 syntyy siitä, miten merkityksellisenä me näemme toimintamme. 

 Henkinen energia syntyy merkityksellisyyden kokemisesta. Motivaatiopsykologian 
 mukaan tarkoituksellisuuden kokeminen on yksi tärkeimpiä tekijöitä ihmisen 
 motivoitumisessa ja sitoutumisessa. Ihmiset, jotka kokevat elämänsä olevan 
 merkityksellistä, ovat hyvinvoivempia ja energisempiä. Oman työn 
 merkityksellisyyden kokemus vahvistaa ja tuo virtaa tekemiseen. Avainasiat 
 henkiseen kapasiteettiin ja sitä kautta päivittäiseen energisoitumiseen ovat 
 missiomme ja arvomme. Mikä on minulle tärkeää? Minkä varassa teen sitä 
 mitä teen? Mikä on olemassaoloni tarkoitus ja merkitys? Kaikille meille tuttuja 
 kysymyksiä, joita organisaatioissa on, jumpataan konsulttien toimesta. 
 Näitä samoja kysymyksiä meidän jokaisen on kysyttävä myös itseltämme. 
 Kun omat arvomme ovat linjassa päivittäisen tekemisemme kanssa, tekeminen 
 tuntuu vaivattomalta ja luonnolliselta. Emme tunne itseämme väsyneiksi ja 
 uupuneiksi, vaan päinvastoin saamme tekemisestämme energiaa. 
 Tunnemme olevamme elossa. Nordic Business Forumin johtajan Hans-Peter 
 Siefenin mukaan kysymme itseltämme liian harvoin, miksi olemme tekemässä 
 sitä tehtävää, jota teemme. 



 

 Kun pidämme kirkkaana vastauksen ”miksi teen tätä” -kysymykseen,    
 merkityksellisyys kasvaa ja sitä kautta koemme itsemme energisiksi. 
 Emme saisi hukuttaa merkityksellisyyden tunnetta kaiken muun tekemisen alle. 
 Haastavien ja vaikeiden töiden parissa askaroidessamme saatamme unohtaa, 
 mikä meille tässä elämässä olikaan kaikkein tärkeää. 
 
 Elämä on kokonaisuus. Emme aina voi kokea työtämme yhtä merkityksellisenä. 
 Meidän ei pidä katsoa työtämme ja kokemuksiamme liian yksisilmäisesti. 
 Meille kaikille tulee aikoja, jolloin tekemämme työ puistattaa. Toisille työ voi olla 
 merkityksellistä siksi, että se mahdollistaa merkityksellisen vapaa-ajan. Saamme 
 työstämme resursseja, joilla voimme hankkia paremman auton tai mukavamman 
 kodin, voimme matkustaa ja käyttää enemmän palveluita. Tärkeintä on se, että 
 meillä ylipäänsä on merkityksellisiltä tuntuvia projekteja. Ne pitävät meidän 
 energisinä. Ihmiset, jotka kokevat vapaa-aikansa merkityksellisenä, tuovat tuota 
 energiaa myös työpaikoille. Sen lisäksi, että pyrimme lisäämään merkityksellisyyden  
 kokemista työpaikallamme, on tärkeä tukea myös johdettavien merkityksellisyyden   
 tunnetta työssä ja vapaa-ajalla.

Henkinen energia ei yksistään riitä

 Johtajan suurin haaste yleensä omassa huippusuorittamisessa ei ole se, etteivätkö 
 he kokisi työtään merkitykselliseksi. Usein merkityksellisyys on se joka edelleen 
 antaa energiaa ja pitää huolta, että asioita saadaan aikaan. Suurempi haaste on 
 huippusuorituspyramidin alemmat osiot. Olemme liian innostuneita alussa työstämme,  
 haalimme liikaa hommia ja sitten unohdamme pitää itsestämme fyysisesti, 
 emotionaalisesti ja henkisesti huolta. Ajattelemme virheellisesti, että työn 
 mielekkyys pitää huolta kaikesta. Meidän pitää kuitenkin muistaa huolehtia kaikista  
 osa-alueista ja erityisesti pystyä luomaan rutiineja ja rituaaleja, joilla huolehdimme 
 palautumisestamme. Jos emme pysty luomaan rituaaleja esimerkiksi viikoittaiseen   
 kuntoiluun, joudumme joka päivä töiden jälkeen käyttämään itsekurilihastamme 
 siihen, että saisimme itsemme liikkumaan. Säännölliset sulkapallovuorot kavereiden 
 kanssa pitävät huolta liikkumisestamme. 



 ● Miksi teen nykyistä työtäni? 

 ● Minkä tunnen olevan elämäni päämäärä, suurempi tehtävä?

 ● Mitä olen tullut tähän maailmaan tekemään?
 
 ● Mikä on perimmäinen oppimishaasteeni?
 
 ● Mikä voisi lisätä merkityksellisyyden kokemista työssäni? 
 Miten voisin viedä sen käytäntöön?

Kuka sinä haluat olla?

Angry Birdsin luonut Rovio on uskaltanut olla erilainen yritys. Rovion keulakuva 
Peter Vesterbackan titteli on Mighty Eagle eli mahtikotka. How stupid is that? 
Näin sitä ajattelee perinteisen organisaatioajattelun kautta.

 Peterin titteli ei ole vain mahtailua vaan kuvaa hänen rooliaan yrityksessä. 
 Hänen tehtävään on synnyttää iloa ja hauskuutta Rovion tekemiseen. 
 Hänen tehtävänsä on olla optimisti, joka näkee mahdollisuuksia kaikkialla ja 
 levittää sitä asennetta koko organisaatioon. Tämä on uutta ja vallankumouksellista
 Suomessa. Ehkä jatkossa toimitusjohtajien ja talouspäälliköiden lisäksi 
 organisaatioihin palkataan mahtikotkia. Tarvitsemme sellaisia ihmisiä, jotka 
 pitävät huolta organisaatioiden tulevaisuususkosta ja onnistumiskeskeisyydestä. 
 Se on tie menestykseen maailmalla. 

 Moni asia näyttää sivusta katsottuna helpolta. Ihmisten johtaminen näyttää 
 pelkältä ihmisten kanssa jutustelulta ja toimistokopin pystyssä pitämiseltä, 
 kuten eräs työntekijä kuvasi osoittaessaan kopissa istuvia esimiehiään.

 Se, mikä sivusta katsottuna näyttää helpolta ja vaivattomalta, on usein 
 kaikkea muuta. Erinomaisten suoritusten ja tulosten aikaansaamiseen tarvitaan 
 muutakin kuin innostusta ja katteetonta itsevarmuutta. Tarvitaan voimaa, 
 psykologista pelisilmää, kokemusta ja pitkäjänteisyyttä. Voimaa kohdata eteen 
 tulevat vastukset, pelisilmää ohittaa ne ja säilyttää tasapaino, kokemusta ja 
 tietoa siitä, miten kulloisessakin aallokossa on hyvä toimia ja pitkäjänteisyyttä 
 yrittää uudestaan. 



Vaikuttajat ja seurailijat

 Havaintojemme mukaan ihmiset jakaantuvat kahteen osaan sen mukaan, ovatko 
 he seuraajia vai vaikuttajia. Tehdessämme työtä organisaatioissa ja yksilöiden 
 kanssa, olemme havainneet, että toiset ihmiset ottavat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti  
 vastuuta. He ajattelevat ja tuovat ideoitaan esille, näyttävät muille suuntaa ja mallia 
 siitä, miten asiat tulisi tehdä. Sitten on niitä, jotka seuraavat muita. Odottavat, että 
 heille kerrotaan mitä pitää tehdä, ja kokevat, että eivät voi vaikuttaa ja että heillä 
 ei ole mahdollisuuksia. Näitä edelläkävijöitä ja seuraajia on kaikissa ammateissa,
 kaikenlaisissa asemissa ja tehtävissä. Seuraajia on yhtälailla johto- ja 
 esimiestehtävissä kuin edelläkävijöitä suorittavaa työtä tekevien joukossa. 
 Edelläkävijyys on mielentila, jolla ihminen suhtautuu työhönsä. Edelläkävijä voi 
 olla luovan alan ammattilainen, urheilija, muusikko, poliitikko tai hän voi olla 
 esimies tai johtaja. Jokainen esimies tai johtaja ei automaattisesti tee työtään 
 edelläkävijän mentaliteetista käsin. 

 Halusimme selvittää lisää, millaisia edelläkävijät ovat, mitä he tekevät ja miten 
 ihminen voi auttaa itseään ollessaan edelläkävijä tai tullakseen sellaiseksi. 
 Mielestämme edelläkävijät ovat niitä, jotka johtavat ihmisiä kohti parempaa 
 huomista.

Edelläkävijä rakastaa työtään

 Etsiessämme vastausta siihen, mikä tekee edelläkävijästä edelläkävijän, 
 keskustelimme edelläkävijöinä pitämiemme ihmisten kanssa ja saimme 
 yksinkertaisen vastauksen. Edelläkävijä on ihminen, joka rakastaa työtään. 



 Sigmund Freud määritteli mielenterveyden aikoinaan ytimekkäästi ”kyvyksi 
 rakastaa ja tehdä työtä.” Ihmiset, jotka saavat työssään merkittäviä asioita 
 aikaiseksi, sanovat poikkeuksetta rakastavansa työtään.

 Suomen maabrändi-työryhmä antoi ”Suomelle tehtävä” -raportissaan kaikille 
 suomalaisille tehtäviä. Meidän kaikkien tehtävä on miettiä, mihin tehtävään 
 minä sitoudun? Jos nykyinen toimialasi tai tehtäväsi ei edistä niitä asioita ja 
 arvoja, joita sinä haluaisit omalla elämälläsi edistää, irtisanoudu ja vaihda tehtäviä. 
 Sinulla on yksi työelämä ja aikaa ei ole hukattavissa. Käytä työelämäsi niiden 
 asioiden edistämiseen, joihin sinä uskot ja joiden puolesta sinä haluat antaa 
 työelämäsi.

Hän joka kulkee edellä

 Maailman historian aikana johtajiksi on kutsuttu niitä, jotka luotsaavat yhteisöään   
 edelläkävijöinä eteenpäin. Mooses johdatti Israelin kansan pois erämaasta 
 luvattuun maahan sitoutuen sinnikkäästi neljänkymmenen vuoden haastavaan 
 projektiin lunastaen itseoikeutetusti paikkansa yhtenä maailmanhistorian 
 merkittävimpänä johtajana. Aristoteles ja Platon ovat johtaneet ajattelua ja 
 yhteiskuntien kehittymistä kohti demokratiaa ja hyvinvointivaltioita. Walt Disney 
 loi imperiumin, joka on käytännössä aloittanut kokonaisen uuden tavan ajatella 
 elämää elämyksien sarjana ja mahdollistaen näin elämystaloudelle hedelmällisen 
 maaperän kehittyä yhdeksi merkittävämmäksi teollisuuden alueeksi 2000-luvulla. 
 Steve Jobs on luonut niin helppokäyttöistä nykyteknologiaa, että monimutkaiset 
 tietokoneet ovat jokamiehen oikeus ja laitteiden intuitiivisuus tekee jokaisesta 
 peräkylän maatalonemännästä itseoikeutetun tieto-yhteiskunnan jäsenen.

 Johtajat ovat siis edelläkävijöitä. Intiaaniheimossa edelläkävijälle annettaisiin 
 yhteisössä nimi ”Hän Joka Kulkee Edellä” tai modernisti ”Hän Joka Johtaa 
 Ajattelua”. Ihmisten käyttäytymisen suuntaamisessa ja ohjaamisessa on 
 kysymys ihmisten ajattelun muuttamisesta, suuntaamisesta ja ohjaamisesta. 
 Edelläkävijän asemaan pääsevät ne, joilla on kyky keskustelun avulla vaikuttaa   
 omaan, toisen yksilön ja sitä kautta kokonaisen ryhmän tai yhteisön ajatteluun. 



 Edelläkävijä herättää meissä monenlaisia mielleyhtymiä: suunnannäyttäjä, 
 uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittelijä ja nopea omaksuja. Joku jolla 
 on aikaisemmin rohkeutta kuin muilla joilla oli sama mahdollisuus. Joku joka 
 kävelee edelläni, joku jota jo seuraan. Rohkea, itsenäinen, hiljaisten signaalien 
 hyvä tunnistaja. Oman tiensä kulkija, uusien askelten rohkea ottaja, ovien avaaja. 
 Sopeutumaton. Voi kulkea toisten takana ja silti olla ajattelussaan ja toimintojen 
 kehittelyssään toisten edellä. Joku joka käy edessä ja palaa sitten vierelle tai 
 taakse tai jonnekin muualle. Joku josta vasta jälkeenpäin tietää, oliko hän 
 delläkävijä vai omituinen.

Mitä on riskinottokyky?

 Suomessa peräänkuulutetaan riskinottokykyä ja sitä, että suomalaisen 
 yhteiskunnan täytyisi tukea yrittäjien riskinottokykyä, jotta suomalaiset 
 yrittäjät lähtisivät rohkeammin kansainvälistymään ja kasvattamaan yrityksiään. 
 Huvittavaa on kuitenkin se, että riskinottokyky ei ole riskinottokykyä, jos se ei 
 edellytä riskin ottamista. Käsite tuettu riskinottokyky on käsitteellisesti mahdoton. 
 Sauli Niinistö on puhunut riskilähettiläistä, jotka kertovat tarinaa siitä, että 
 riskinotto kannattaa. Kysymys kuuluu, miten suomalainen perhekasvatus ja koulu 
 kasvattaisivat hyvän itsetunnon omaavia ja vahvan turvallisuudentunteen omaavia 
 nuoria ja aikuisia, jotka aikuisuudessaan olisivat kyllin rohkeita toteuttaakseen 
 niitä unelmia, joita heillä kenties nuoruuden hulluina vuosinaan oli. Kysymys 
 kuuluu, miten ihmisen kasvuympäristö voisi tukea suomalaisissa johtajissa sellaista  
 kunnianhimon tasoa, että he haluaisivat olla omassa tekemisessään maailman 
 parhaita. Miten henkinen ilmapiirimme mahdollistaisi ja lisäisi luovuutta ja asioiden 
 ajattelemista uudestaan.

 Kansallisesti kysymys kuuluu, miten voisimme kertoa parempia tarinoita? 
 Yksilöllisesti kysymys kuuluu, miten yksilö voisi haluta ottaa enemmän vastuuta? 
 Mistä juuri minä haluan ottaa vastuuta? Vastuun ottaminen on onnellisuuden lähde.



Kuka on kävellyt sinun edelläsi?

 Kysyimme ihmisiltä, keitä he pitävät edelläkävijöinä. Kuka on kävellyt sinun edelläsi?  
 Kenet olet halunnut kävelevän edelläsi? Mitä tarinoita sinulle tulee tästä mieleen? 
 Saimme hyviä vastauksia:

●	Edelläkävijä tallaa hankeen uran, avaa umpimetsään polun, heittää kaatuneen 
puun puron yli – kaiken hän tekee päästäkseen itsekin eteenpäin. Tosin sellaisessa 
hangessa tai maastossa, johon muut eivät ole vielä menneet tai uskaltautuneet. 

●	Eikö jokainen ihminen ole edelläkävijä aina silloin, kun hän tekee jotain ennen 
tekemätöntä tai näkee ennen näkemätöntä, uutta ja tuoretta? Vain silloin, kun 
toistamme omia tai toisten sanoja tai tekoja, kuljemme vanhaa ja kuljettua polkua. 
Aina kun elämä yllättää, päätyy edelläkävijäksi, halusi tai ei. Toki on yksittäisiä 
edelläkävijäyksilöitä, mutta hekin seuraavat jonkun muun avaamaa polkua. 
Toistemme harteilla me kaikki kurotamme ja tarjoamme hartiat toisille.

●	Ihminen voi sekä haastaa itsensä että toistaa itseään. Jokainen joutuu elämänsä 
aikana tilanteeseen, jossa ei voi edetä vanhoilla nuoteilla, ja silloin ihminen on 
uuden edessä. Useimmat ihmiset klaaraavat tämän tilanteen, kukin tavallaan. 
Olen sitä mieltä, että jokaisessa on ripaus edelläkävijää, ei se ole vain nerojen 
ominaisuus.

●	Mielestäni edelläkävijät luovat uutta, rakentavat toiminnallaan jotakin, jolla on 
merkitystä monille ihmisille. En miellä edelläkävijyytenä toimintaa, jolla rikotaan, 
rajataan ja kutistetaan toisia. Edelläkävijyys perustuu rohkeuteen, ei pelkoon. 
Ja toisten ihmisten arvoa mitätöivä toiminta ei ikinä perustu rohkeuteen, 
ainoastaan pelkoon. Hyviä esimerkkejä tunnetuista edelläkävijöistä voisi olla 
esimerkiksi Nelson Mandela, Desmond Tutu ja Dalai Lama.

 Mitä sinä rakastat?

 Mille sydämesi palaa?
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