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Yrityksen toiminta on pohjimmiltaan 

ihmisten toimintaa
”Johtaminen on toimintaa, jolla saadaan asioita 
tapahtumaan ihmisten kautta.”

Mary Parker Follet (1868-1933)
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Henkilöstöjohtaminen > 

esimiestoiminta
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Strateginen 
henkilöstö-
johtaminen

Uudistumisen 
ja muutoksen 
johtaminen

HRM:n
prosessit ja 
käytännöt

Henkilöstön 
ohjaus ja 

tukeminen

TULEVAISUUS
Strateginen toiminta

NYKYHETKI
Päivittäinen 
operatiivinen toiminta

IHMISETPROSESSIT
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Viestintä ja vuorovaikutus

Kulttuurierot

Suorituksen johtaminen

Työilmapiiri

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu – kokemus 
epäoikeudenmukaisuudesta

Henkilöstöjohtamisen kipupisteitä
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Osmo A. Wiio, viestinnän lait

1. Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta.

2. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan 
tavalla, josta on eniten vahinkoa.

3. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, 
mitä olet sanomallasi tarkoittanut.
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Vuorovaikutus on taitolaji

”Kaksi korvaa, yksi suu”

Vuorovaikutus on enemmän kuin puhetta
 Kehollinen viestintä, tunteet, läsnäolo, tahtojen kohtaaminen

30 s sääntö: tilaa tunteiden ilmaisulle
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Tärkeä osa suorituksen johtamista

Palautteen tehtävä on pitää työ perustehtävän ja sovittujen tavoitteiden 
suuntaisena ja auttaa työntekijöitä kehittymään omassa työssään. 

Positiivisella palautteella innostat ja motivoit työhön tukien työntekijän
itseluottamusta. Palaute edistää muutosta ja auttaa oppimisessa. 
Positiivinen palaute auttaa myös jaksamaan työssä hektisempinäkin 
aikoina.

Korjaava palaute antaa mahdollisuuden kehittymiselle. 

Palautteen antaminen
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Reagoi nopeasti – anna palautetta heti, kun näet siihen aihetta

Ole mahdollisimman konkreettinen ja kerro myös, miksi asia oli tärkeää

Esitä toiveesi jatkosta

Ole henkilökohtainen

Keskity positiiviseen

Hymyile ja ole aito

Vältä superlatiiveja

Suhteuta palaute tekoon

Huomioi vastaanottaja

Kiinnitä huomio kasvukohtiin

10 tärkeintä asiaa myönteisen palautteen antamisessa:
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Esitä palaute aina kahden kesken henkilölle, jolle se kuuluu – ei muille

Älä vertaa vastaanottajan käyttäytymistä muiden käyttäytymiseen

Esitä palaute heti, kun siihen tarjoutuu sopiva tilaisuus

Anna palautetta vain sellaisesta, mihin toinen voi vaikuttaa

Älä varoita etukäteen

Älä pyydä anteeksi oikeutettua palautetta

Vältä ironiaa ja sarkasmia

Anna palautetta vain sellaisesta, jota voit aisteillasi havaita

Vältä sanoja "aina" ja " ei koskaan"

Muista myös kiittää

10 tärkeintä asiaa rakentavan kriittisen palautteen antamisessa:
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• tasa-arvoinen

• yhdenvertainen

• suorapuheinen

• matala hierarkia

• rento

Suomalainen työkulttuuri

• itsenäinen

• täsmällinen

• tunnollinen

• omatoiminen
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Työilmapiiri ja yrityskulttuuri
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Näkyvät ja ääneen lausutut 
tekijät: 
Organisaation rakenne
Strategia, tavoitteet
Teknologia
Työmenetelmät

Näkymättömät, osittain tiedostetut 
tekijät:
Vaikuttamisen ja vallankäytön mallit
Käsitykset ja asenteet
Odotukset ja arvot
Ryhmän säännöt ja tuntemukset
Epämuodollisen vuorovaikutuksen 
mallit

Tiedostamattomat tekijät: 
Sosiaalisiin suhteisiin 
liittyvät perusolettamukset
Psykologiset tekijät
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Oikeudenmukainen johtajuus

a) älä suosi ketään perusteettomasti ja ole tasapuolinen

b) vältä ahneutta ja kohtuutonta oman edun tavoittelua

c) pyri olemaan epämuodollinen ja aito

d) ole luotettava ja oikeamielinen

e) heittäydy alttiiksi henkilöstön vuorovaikutukselle

f) anna arvoa vuorovaikutteiselle keskustelulle

g) kohtele samanlaisia tapauksia samalla tavalla
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Kiitos mielenkiinnosta!
#onnistummeyhdessä

Mirja Tiihonen, ProAgria Etelä-Savo

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

mirja.tiihonen@proagria.fi

p. 0400 638 138

https://www.proagria.fi/toimialat/puutarha
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