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Werka kehitys Oy

Pohdintoja rohkeasta johtajuudesta 
muutoksessa



Työskentelyn rakenne

www.werka.fi

- Toimintaympäristö, arjen realiteetit

- Minä johtajana muutoksen ytimessä

Keskiössä oma pohdinta: Mitä tämä tarkoittaa minulle 
johtajana?



Pohdintojen peilauspintaa Kapitulin 
teettämästä kyselystä

www.werka.fi

Suunnan 
näyttäminen

Uudet työtavat 

Rajat Näkyy myös kokemus siitä, että 
toiset ovat tehneet paljon ja toiset 
eivät juuri mitään 

Selkeä näkemys seurakuntatyön suunnasta ja 
tavoitteista  / Selkeä viestintä / Kriisi- ja 
muutosjohtamisen taidot 

Uusien työtapojen (etä/ hybridi / uudet avaukset) 
pitäminen / Uudistuvien työvälineiden ja sosiaalisen 
median osaaminen 



www.werka.fi

Ihmisen toiminta on muuttanut merkittävästi 75% maanpäällisistä 
elinympäristöistä ja 66% merellisistä elinympäristöistä.

Maanviljely ja tuotantoeläinten kasvatus
Käyttävät yli kolmasosan maapallon maa-
Pinta-alasta ja 75% makean veden varoista.

Toimintaympäristö

Luonnolta loppuu tila



www.werka.fi

Pelkästään muovi painaa enemmän 

kuin kaikki maan ja merten eläimet yhteensä.

Ilmastonmuutos ja luontokato

Yli 38500 lajia uhkaa sukupuutto.
Se on 28% tutkituista lajeista.
Hesari 5.9.2021 

Vajaassa 50 vuodessa 
lasku on ollut hurja: 
maailmanlaajuisesti 
vaelluskalakannat ovat 
pienentyneet keskimäärin 
76 prosenttia ja 
Euroopassa peräti 93 
prosenttia.
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2/3 
Suomen metsien 
luontotyypeistä

on 
uhanalaisia

Suomen metsissä 
833 
uhanalaista lajia 
(lehtometsät & vanhat metsät)
– niistä 733 johtuu 
metsien talouskäytöstä.

Luonnontilaista metsää 
Suomen maapinta-alasta 2,9%
Metsämaasta suojeltua 7,7%, 
suurin osa Pohjois-Suomessa

Isoniemi, Kuusamo, 2013



ILMASTONMUUTOS JA LAJIKATO
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Ojitetut suot ovat vesistöjen tehokuormittajia.

Soiden ojitus on lisännyt maaperän 
kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistöjen 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Suolinnuston tila on Suomessa heikoin 
koko Pohjois-Euroopassa johtuen soiden 
ojituksista. 1981->2014 -50 % vs Viro, 
Latvia +40%, jossa suot valtaosin rauhoitettuja.



www.werka.fi

Vajaassa 50 vuodessa lasku on 
ollut hurja: maailmanlaajuisesti 
vaelluskalakannat ovat 
pienentyneet keskimäärin 76 
prosenttia ja Euroopassa peräti 
93 prosenttia.

ILMASTONMUUTOS JA LAJIKATO
Suomen noin 159 000 jokikilometristä 
yli 90 prosenttia on jollain tavoin ihmisen 
muuttamia.
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Suomessa yleisin lintu on kana, siipikarjaa 14 miljoonaa lintua.
Nautoja 840 000.
Sikoja 1.000.000
Suomessa maatalous vie n.7% maapinta-alasta.

ILMASTONMUUTOS JA LAJIKATO



Ja mitä tällä on tekemistä johtamisen ja 
rohkeuden kanssa?

www.werka.fi

Nähdä omat mahdollisuudet toimijana ja 
tehdä oma osa siinä johtajana.

Mikään ei vähennä ahdistusta enemmän kuin 
se, että edes yrittää tehdä asioille jotakin. 

Risto Isomäki

Tampere elokuu 2021

”Nuoret kertovat haluavansa 
ennen kaikkea ilmastotoimia 
eivätkä terapisointia.” Panu Pihkala

Suomalaisista 71 prosenttia katsoo, että ilmastonmuutos on aikamme 
suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on ryhdyttävä tehokkaisiin 
toimiin kaikissa maissa, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 
19 prosenttia on toista mieltä.

Raportti 08/2021



Toimijuutta näkyvissä…

www.werka.fi

Yli 60 prosenttia suomalaisista on 

valmiita muuttamaan omaa 

kulutustaan ilmaston hyväksi.

EVRY-kysely, Maaseudun tulevaisuus  

28.10.2021



Ja mitä tällä on tekemistä johtamisen ja 
rohkeuden kanssa?

www.werka.fi

Katsoa ja suostua näkemään realiteetit.

ÞTulla tietoiseksi

ÞValita toivo ja tekeminen

ÞRakkaudesta ja velasta

Rohkeus nähdä, mikä on totta…
Ja ottaa kantaa oikean puolesta.Thomas Merton

Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen.
J.K.Paasikivi
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Miten suostua elämään syvästi omasta 
hengellisestä kutsumuksesta käsin ja 
yhtä syvästi olla läsnä luomakunnan 

hädässä?

Miten ympäristön hätätila 
elää  sinun 

johtaja-arjessa?
Kuinka toimit suunnan 

näyttäjänä?

Seurakuntien metsät ovat 
merkittävä hiilivarasto. 
Suomen evankelis-luterilaisilla
Seurakunnilla on metsäomaisuutta 
yhteensä noin 167 000 hehtaaria = 
.1% Suomen metsistä.

Nostoja keskusteluista



Johtaja muutoksen eturivissä

www.werka.fi

Johtaja haluaa 
muutosta, mutta 

haluaako hän itse 
muuttua?



Johtaja muutoksen eturivissä

www.werka.fi

Vuorovaikutus

Johtamisen rakenteet

Johtajan hyvinvointi



JOHTAJAN ROHKEUDESTA MUUTOKSESSA
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Osallistava johtaminen on pohja ihmisten innostumiselle ja muuttumiselle.

Johtajan työssä vuorovaikutus keskiössä

Þ Paljon kannattelua, tunteiden säilömistä

Þ Paljon rajojen asettamista, selkeyttämistä Kun johtaminen ymmärretään 

vaikuttamiseksi 
eikä käskemiseksi nousee suhde 

johdettaviin johtamisen ytimeen.J.Laukkarinen



Valmentavan/osallistavan johtajuuden perusta
-Ihmisen psykologiset perustarpeet-

by Ryan, Deci, Pink 2011, Martela 2014
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• Itsenäisyyden ja itsemääräämisen tarve (omaehtoisuus) 
– ”Minä päätän, mitä teen.” ”Olen oman työni paras asiantuntija.”

• Yhteenkuulumisen tarve (läheisyys)
– ”Haluan olla tärkeä osa yhteisöä.”

• Pärjäämisen tarve (kyvykkyys)
– ”Minä osaan, saan aikaiseksi ja onnistun.” 

• Merkityksellisyyden tarve 
– ”Minä teen tärkeää työtä.”



SEURAKUNNASSA JOHTAJANA
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Sanat luovat merkityksiä
Johtajan teot ja sanat muovaavat kulttuuria.

Haava –puhe luo erilaista todellisuutta kuin 
mätäpaise.

Ymmärrystä vai töiden vieroksumisen 
mahdollistaminen?

Työnäky kokonaisuuden vai rajattomuuden 
palveluksessa?

Haavoja ja sankaruuttaVAImätäpaiseita ja heikkoutta?

Kirkkoherra - paimen

- Ruokkii = kannattelutehtävä

- Kaitsee = pitää huolen rajoista



SEURAKUNNASSA JOHTAJANA
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Rohkeutta ja kykyä nähdä. 
Perustehtävä on hyvä peilipinta.

Johtajan tehtävä on myös tuottaa pettymyksiä, jotta ihmisen (ammatillinen) 
kasvu olisi mahdollista;

*miten sietää johtajana itseen kohdistuvia hankalia tunteita?
*miten varmistaa, että en vaan selittele itselleni puuttumattomuuttani
*onko kiire paras kumppani, jotta vältyn näkemästä, kohtaamasta
*delegoinko, vaikka pitäisi itse asettaa rajat

Miksi johtajan itsetuntemuksen 

kehittyminen on oleellista johtajana kehittymisessä?



Johtajan itsetuntemuksesta
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Sillä, joka yrittää toimia ja tehdä asioita toisten ja 
maailman hyväksi syventämättä omaa 

itseymmärrystään, vapauttaan ja kykyään rakastaa, 
ei ole mitään annettavaa kenellekään. 

Hän ei voi kommunikoida mitään muuta kuin omia 
pakkomielteitään, aggressioitaan ja 

egokeskeisyyttään, harhakuvitelmiaan päämääristä 
ja keinoista, opillisia ennakkoluulojaan ja ideoitaan.

Thomas Merton

Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen 
jatkuvasta kehittymisestä on keskeistä, 

muuten henkilökohtaiset kehittymistarpeet 
tulevat ulkoistettua. 

Ne siirtyvät ongelmiksi alaisissa, joiden on joko 
muututtava tai poistuttava. 

J.Laukkarinen

Itse olen vain osittain selvillä siitä, miten 

välttämätön minulle on tietty määrä 

hyväksyntää.
Henri J.M. Nouwen



JOHTAMISEN RAKENTEET
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Kaksinapainen 
johtajuus

Kirkkoherra –
talouspäällikkö

Johtaminen koskee aina sekä ihmisiä että 
taloutta. 

Kokonaisuutta ei voi johtaa, 
jos toinen kivijalka puuttuu

Suuri organisaatio
- Toimiva johtoryhmä 4-6 henkilöä
- Osallistujalla perustehtävän oikeutus jäsenyyteen
- Säännöllisyys
- Luottamuksellisuus

Pieni organisaatio
-säännöllisyys
-osallistujat
-”kyllähän me tavataan 
koko ajan” –meininki

Toimiva johtoryhmä



Missä johtaja elpyy ja eheytyy?
Ei voi kannatella muita, jos on ajanut itsensä 

piippuun.

11/24/21 www.werka.fi



Johtamisen rakenteista – henkilökohtainen taso
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Johtajan rooli on yksinäinen, erillinen suhteessa 
johdettaviinsa, jotta hänellä säilyy kyky nähdä.

Johtajalla tulee olla rakenteita, jotka tukevat hänen 
johtajuuttaan ja mahdollistavat ammatillisen kasvun.

Missä saat kannattelua?
Missä saat peilausta johtajuudellesi?

Missä voit jakaa johtajuuden haasteita – voit olla 
osaamaton, epätietoinen?



Hyvän johtajuuden elementtejä
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Itsensä puolustaminen
-kyky välittää itsestään ja hyvinvoinnistaan…arvostamalla yksilöllistä persoonaansa, 

kieltäytymällä siitä, mikä kohtuutonta

Itsensä ilmaiseminen
- Ympäristölleen näkyväksi tulemisen prosessi…antaa ympäristölleen vaikutelman 

avoimuudesta ja todellisen itsensä kanssa kontaktissa olemisesta

Itselleen pyytäminen
- Osoitus kaikkivoipaisuuden harhasta luopumisesta ja oman tarvitsevuutensa 

hyväksymisestä…en selviä yksinäni, vaan tarvitsen toisten apua

Auttajan varjo / Martti Lindqvist



Johtajan rohkeudesta

www.werka.fi

Katsoa ja suostua näkemään realiteetit.

Olla yhteydessä omaan heikkouteen, joka mahdollistaa 
todellisen vahvuuden



www.werka.fi

Näkyy myös kokemus siitä, että toiset 
ovat tehneet paljon ja toiset 
eivät juuri mitään 

Missä tunnistan 
johtamassani organisaatiossa 

rajojen
hapertumista/puuttumista?

Kuinka olen ajatellut puuttua 
tilanteeseen?

Nostoja pohdinnoista



JOHTAJAN ROHKEUDESTA
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Katsoa ja suostua näkemään realiteetit.

Nähdä omat mahdollisuudet toimijana ja tehdä oma osa 
siinä johtajana.

Olla yhteydessä omaan heikkouteen, joka mahdollistaa 
todellisen vahvuuden
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KIITOS!


