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Tuntuuko tutulta?
● Muistuuko mieleen joku kerta kun olit mukana 

viemässä kunnianhimoista ideaa eteenpäin?

● Mitä tapahtui?

‘Diagnoosi’
● Mihin seinään hyvät ideat ovat törmänneet, tai 

mihin suohon juuttuneet?

Kotiin vietävää
● Mitkä luennolla tarjolla olleista välineistä ja 

ideoista tuntuvat osuvimmilta oman kuntasi 

tilanteeseen? Mitä voit hyödyntää?

Seuraavat askeleet
● Mitä näiden oivallusten pohjalta voi 

konkreettisesti tehdä omassa kunnassasi? 

● Kenen kanssa pitää jutella ja kenet saada 

mukaan?

● Mitä teet heti ensimmäiseksi?
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Havaintoja yhteistyön johtamisen haasteista

● Tavoitteet jaetaan, mutta toimeenpano sakkaa

● Kohde (oma näkymä vs. kokonaiskuva)

● Kontrolli

● Kiire

● Konflikti



Ihmisten johtamisessa kannattaa lähteä perusasioista

● Arvostus - perustarve - näe minut, kuule minua, ota minut vakavasti, arvosta 

minua

● Kuuluminen, mukana oleminen, oma pelipaikka, yhteinen tavoite

● Status - kokemusten ja asiantuntemuksen tunnistaminen ja arvonanto

● Autonomia - lupa käyttää omia aivoja ja tehdä systeemistä älykkäämpi

● Merkityksellinen rooli - reaktiivisuudesta responsiivisuuteen



Yksilöreflektio

Pohdi itseksesi kysymyksiä ‘minityökirjan’ kohdissa 1 ja 2

Tuntuuko tutulta?
● Muistuuko mieleen joku kerta kun olit mukana 

viemässä kunnianhimoista ideaa eteenpäin?

● Mitä tapahtui?

● Diagnoosi
● Mihin seinään hyvät ideat ovat törmänneet, tai 

mihin suohon juuttuneet?
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Mitä kannattaa tehdä?

● ‘Go slow to go fast’  

● Luota ensin

● Ole kiinnostunut, utelias, välitä kuuntelemalla 

● Oleta parhaat aikomukset

● Vaali suhteita - rakenna niitä ennakkoon, parsi katkenneet suhteet, hoida 

kanssakäymisen väyliä (säännöllinen kulkeminen) 



Pilotti kaupungin strategisen tason 
metsäsuunnittelusta, jossa sovellettiin 
vaiheistettua neuvottelumenettelyä (yhteisten 
hyötyjen lähestymistapa).

Lopputuloksena saavutettiin laaja-alaista 
hyväksyntää nauttiva, sekä poliittisessa 
päätöksenteossa että kaupunkilaisten 
keskuudessa hyväksytty strateginen kaupungin 
metsien käyttöä ja hoitoa 10 vuodelle linjaava 
metsäohjelma.

Case: Jyväskylän metsäohjelma 





Oppeja Jyväskylästä: Jaetun tuen muodostaminen toiminnalle vaatii

● Vallan, vastuun ja resurssien 
jakamista

● Prosessin määrittelyyn ja yhteisen 
työskentelyn eri vaiheisiin 
panostamista

● Riittävät valtuudet ja työn 
resursoinnin 

● Vaikeiden kysymysten tunnistamisen 
ja käsittelyn mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa



Yksilöreflektio + loppukeskustelu 

Pohdi itseksesi kysymyksiä ‘minityökirjan’ kohdissa 3 ja 4

● Kotiin vietävää
● Mitkä luennolla tarjolla olleista välineistä ja 

ideoista tuntuvat osuvimmilta oman kuntasi 

tilanteeseen? Mitä voit hyödyntää?

Seuraavat askeleet
● Mitä näiden oivallusten pohjalta voi 

konkreettisesti tehdä omassa kunnassasi? 

● Kenen kanssa pitää jutella ja kenet saada 

mukaan?

● Mitä teet heti ensimmäiseksi?
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Muista nämä 

● ‘Go slow to go fast’ 

● Ota vaiheistuksen voima tosissaan - ei kannata kiirehtiä ratkaisuihin

● Yhteistyö on vapaaehtoista - toimeenpano riippuu osapuolten omasta 

halustaan antamasta tuesta ja tekemisestä

● Varaudu odotettavissa oleviin yllätyksiin 

● Konfliktin läpi johtaminen: luota aina ensin, ole utelias, oleta parhaat 

aikomukset ja vaali suhteita 

Kuuntelu on johtajan tärkein taito



Linkkejä:

Akordin nettisivut: https://akordi.fi/

Jyväskylän metsäohjelman sivut: 

https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/jyvaskylan-metsaohjelma
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