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KIRJASTO

Vastuullisuutta vastalääkkeeksi johtamisallergiaan

n Collin, Kaija & Lemmetty, Soila (toim.) 
Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen 
johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden 
tukena työelämässä. Helsinki, Edita, 2019, 
339 sivua.

Kirjoitan tätä arviota kevään kynnyksellä, jol
loin on oiva aika miettiä allergioille siedättymis
tä. Johtamisallergia voi ilmetä työyhteisöissä 
esimerkiksi näkyvän johtamisen ja hierarkioi
den häivyttämisenä sekä vastuun siirtämisenä 
työntekijöille, joiden odotetaan olevan itseoh
jautuvia ja saamansa vapauden ansiosta luovia, 
motivoituneita ja hyvinvoivia. Toisaalta ”esimie 
hettömiksi” pyrkivät organisaatiot voivat unoh
taa henkilöstönsä tuuliajolle, jolloin vapaus 
muuttuukin laiminlyömiseksi, luovuus kyyni
syydeksi ja hyvinvointi kuormittumiseksi tuen 
ja rakenteiden puuttuessa. Molemmat näkökul
mat ovat nykymaailmassa ajankohtaisempia 
kuin koskaan. Kokonaiset työyhteisöt joutuivat 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien 
ajamina yhtäkkiä etätöihin. Itseohjautuvuus 
tarkoitti monelle omien työtehtävien kanssa 
luovimista pakotetun digiloikan, etäkoululais
ten ohjaamisen, kauppakassitilausten ja vessa
paperimeemien ristipölytyksessä. Mitä Collinin 
ja Lemmetyn toimittama kirja voi tarjota uu
den vuosikymmenen poikkeuksellisen alun ko
keneille työntekijöille?

Teoksen taustalla on Työsuojelurahaston 
rahoittama HeRMohanke, jonka tavoittee
na oli tutkia eettistä henkilöstöjohtamista 
luovan toiminnan tukena kasvuyrityksissä. 
Hankkeesta syntyi vahvasti tutkimuspohjai
seen tietoon perustuva teos, jonka kirjoitta

miseen osallistui 22 työelämän asiantunti
jaa. Edustettuina ovat niin yliopistotutkijat 
kuin teknologia ja italojen sekä muotoilun 
luovat ammattilaiset. Kirja on jaettu kolmeen 
osaan. Ensimmäisenä lukija johdatetaan sisäl
le ilmiöön teorian ja käsitteiden kautta. Ehkä 
tämä voidaan nähdä eräänlaisena pricktes
tinä: ensin on tiedettävä, millaisista allergee
neistä puhutaan, ennen kuin niitä voidaan ryh
tyä hoitamaan. Toinen osa sukeltaa syvemmäl
le HeRMohankeessa kerättyihin tutkimusha
vaintoihin. Nämä löydökset pohjautuvat hank
keessa kerättyihin havainnointi, haastattelu 
ja kyselylomakeaineistoihin. Ne voidaan näh
dä pyrkimyksinä löytää siedätysmuotoja aller
gian pahimpiin oireisiin. Kirjan kolmas ja vii
meinen osa – joka on selvästi muita suppeam
pi – tarjoaa siedätyshoidon osalta käytännön 
esimerkkejä, ”ääniä työelämästä”, organisaati
oiden jäsenten itsensä kertomana.

Ensimmäinen osa tarjoaa monipuolisen 
katsauksen ilmiöihin, jotka kirjoittajat ovat 
nähneet keskeisinä johtamisallergian ymmär
tämisessä. Luvuissa paneudutaan ajattelun 
muutokseen parempien johtamiskäytänteiden 
reunaehtona sekä vastuulliseen johtamiseen 
ja sen ilmenemiseen organisaatioissa. Lisäksi 
käydään läpi itseohjautuvuuden, autonomian 
ja luovuuden käsitteet. Lopuksi tutustutaan 
valmentavaan esimiestyöhön yhtenä esimerk
kinä vastuullisesta tavasta tukea luovuutta ja 
itseohjautuvuutta työssä. Kirjoittajat nostavat 
näitä keskeisiä nykytyöelämän ilmiöitä esille 
paradoksien kautta, puhumalla esimerkiksi 
ristiriidasta tasapuolisen kohtelun ja työnte
kijälähtöisyyden välillä. Tällaisen vastakkain
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asettelun vaihtoehtona näen tärkeäksi myös 
perinteisen ”vitamiiniajattelun”, jonka kes
kiössä on oikean tasapainon löytäminen hai
tallisten ääripäiden väliltä. Voimme siis tode
ta, että on ongelmallista tasapuolistaa kaikki 
työntekijät pakottamisen kautta, esimerkiksi 
tarjoamalla kaikille täsmälleen saman verran 
samanlaista tukea työhön. Toisaalta on yhtä 
lailla haitallista sallia kaikille itseohjautuvuu
den nimissä täysin vapaat yksilölliset mahdol
lisuudet ilman mitään ohjaavia raameja, jol
loin jokainen saa esimerkiksi itse valita, mil
laista tukea ja miten paljon sitä saa. 

Kirjan toinen osa koostuu hankkeen löy
döksiä esittelevistä luvuista, ja se  muodostuu 
paikoin hieman puuduttavaksi tulosluettelok
si. Aineistoista on poimittu keskeisiin ilmiöi hin 
liittyviä havaintoja, mutta ne jäävät usein vain 
lukuisien alakäsitteiden listaamiseksi lyhyi
den aineistoesimerkkien kautta. Esimerkkinä 
vaikkapa luovuus ja sen ilmeneminen kasvu
yrityksissä, johon liittyen lukijalle esitellään 
kolme pääkäsitettä: luova toimijuus, luova toi
minta ja luovat lopputulemat. Tämän jälkeen 
kutakin näitä käsitellään tarkemmin suhtees
sa aineistoista tunnistettuihin alakäsitteisiin, 
joita on tunnistettu yhteensä 12 kappaletta. 
Lukija pohtiikin ajoittain, voiko kirjasta saada 
tartunnan käsiteallergiasta. 

Toisaalta kirjan parasta antia ovat napakat 
tiivistelmät, jotka tavoittavat oivallisesti ny
kytyöelämän haasteita ja mikä parasta, uskal
tavat ottaa niihin myös suoraan kantaa. Tästä 
esimerkkinä vaikkapa toteamus siitä, että ”on 
selvää, että ihmislähtöinen organisaatiokult-
tuuri on (…) ainoa järkevä lähtökohta parem-
malle liiketoiminnalle”.

Kuvaamani vitamiinimalli paradoksien vaih  
toehtona nousee esille kirjan viimeisessä osas  
sa, jossa kuullaan konkreettisia esimerkkejä 
työelämän käytänteistä. Erilaisista työyhtei
söistä lukiessaan saa ymmärrystä siitä, miten 
pienessä, kasvunsa alkutaipaleella olevassa 
yri tyksessä vastuun tasainen jakautuminen 
ilman esimiehiä voi toimia helpostikin, kun 
henkilöstöä on alle 30 ja kaikki ovat toistensa 

kavereita. Haasteita syntyy, kun kasvun myötä 
kysymykset vastuun kantamisesta ja esimer
kiksi oikeudenmukaisista palkitsemiskäytän
teistä lisääntyvät: vapaa toimintakulttuuri al
kaa kaivata ympärilleen jonkinlaisia rakentei
ta, jotka selkiyttävät toimintaa.

Kokonaisuutena teoksen erityiset  ansiot 
löytyvät sen tutkimusperusteisuudesta. Kirja 
välttää helpot ”konsulttiniksit”, joilla voidaan 
kyllä houkutella lukijakuntaa ja  saada orga ni   
saatioiden menestys ja  kehittyminen näyt tä   
mään helpolta pikku projektilta. To del li suu
dessa muutos harvoin onnistuu yhtä ja samaa 
reseptiä näppärästi noudattamalla tai yhtä al
lergialääkettä ottamalla. Sen sijaan kirja esit
telee tutkimustietoon nojaten niin luovuuden, 
itseohjautuvuuden kuin vastuullisuudenkin 
moninaisina ilmiöinä, jotka ovat voimakkaasti 
konteksti ja tilannesidonnaisia. Toisaalta täl
lainen realistinen kuvaus todellisuudesta, ku
ten kirjassa osuvasti mainitaan, ”sotku eri ih-
misten intressejä, haluja, himoja ja tavoitteita, 
jotka eivät joka tilanteessa voi olla  yhteneviä”, 
ei välttämättä innosta HRammattilaisia tai 
muita organisaation kehittäjiä paneutumaan 
syvällisesti aiheeseen ja pohtimaan juuri 
omaan työyhteisöön sopivia vastuullisia, työn
tekijälähtöisiä ja valmentavia käytänteitä itse
ohjautuvuuden tukemiseksi. 

Ehkä raflaavaksikin ajateltu teoksen nimi 
jää hieman irralliseksi, sillä lukija ei juuri
kaan löydä vastaavaa tyyliä kirjan sisällöstä. 
Ajoittain olisi ollut virkistävää lukea enem
mänkin rohkeita avauksia tieteellisen, objek
tiivisen ja paikoin varovaisen tekstityylin rin
nalla. Tätä ajoittain raskasta asiatyyliä  olisi 
voinut keventää vaikkapa jatkamalla allergia 
analogiaa pidemmälle: millaisia siedätystoi
mia meidän kannattaisi johtamisallergiaa vas
taan lähteä toteuttamaan? Tulisiko  meidän 
pyrkiä altistamaan organisaatioita pienissä 
määrin, ja jos, niin mille? Kuten kirjan  lopussa 
todetaan, on helppoa sanoa, että paras tulos 
saavutetaan vastuullisesti tuotetuilla käytän
teillä, joissa on huomioitu ihmislähtöisyys. 
Tosin käytännössä pysähtyminen juuri oman 
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kontekstin ja työn tilanteiden äärelle, sekä nii
hin yksilöllisesti sovellettujen mallien kehit
täminen, testaaminen ja implementointi voi
daan kokea liian aikaa vieväksi ja monimutkai
seksi.

Nykyisellään kirja soveltuu parhaiten op
pimateriaaliksi. Työnsä ohessa siihen tutustu
va johtaja tai HRasiantuntija saattaa jättää tä
män melko massiivisen paketin kesken itseoh
jautuvan työnsä haasteiden lomassa. Toisaalta, 
jos kirja tavoittaa esimerkiksi johtamista tai 
työelämän ja organisaatioiden psykologiaa 
opiskelevia henkilöitä, se voi toivottavasti toi
mia sysäyksenä ajattelun muutokseen. Ja tämä, 
kuten kirjan ensimmäisessä luvussa todetaan, 
on keskeistä johtajuuden ja työelämän muut
tamiseksi. Ehkä johtamisallergian paras sie
dätyskonsti onkin kyseisessä luvussa mainit
tu peili, eli muutoksen aloittaminen omasta it
sestä. Se vaatii kykyä kyseenalaistaa ja arvioi

da myös omia uskomuksiaan kriittisesti sekä 
pysähtyä pohtimaan, miten itse voin muuttua.

Entä mitä kirja sitten tarjosi koronaajan 
epätyypilliselle työelämälle? Ainakin tärkeän 
muistutuksen siitä, että itseohjautuvuus ei ole 
taito, joka meidän tulisi automaattisesti osata. 
Se ei ole ominaisuus, joka siirtyy itsestään sel
västi tilanteesta toiseen. Kuten kirjoittajat to
teavat, uusissa tilanteissa me kaikki tarvitsem
me tukea ja apua. Erityisesti näinä haastavina 
aikoina tarvitsemme hyviä käytänteitä sekä 
johtamista, joka kohdistuu oikeisiin asioihin 
ja kannattelee kohti valoisampia päiviä.

Kirjoittaja

Mari Huhtala, PsT, dos., yliopistotutkija, 
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