
Johtamisella tuloksellisuutta –
seminaari 2.9.2013 

Tuire Santamäki-Vuori 
 valtiosihteeri 

 



14.11.2011 

Johtamisen yhteys tuloksellisuuteen 

 Johtaminen 
 Johtajuus 
 Johtamisjärjestelmät 

 

 Johtaminen 
 Ihmisten toiminnan ohjaamista tavoitteena 

saada tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten 
kanssa 
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14.11.2011 

Arviot johtamisen tilasta 

VMBaron työtyytyväisyystutkimusten 
tulokset 2006-2012 

 
 parannusta kaikissa osatekijöissä 
 heikot kohdat: 

 johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan 
näyttäjänä 

 töiden yleinen organisointi työyhteisössä 
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14.11.2011 

Työtyytyväisyyden taso ja kehitys vuosina 2006-
2012 päätasoittain 



14.11.2011 

Vatun henkilöstökysely 2012 
 

Kyselyssä kartoitettiin: 
 Tuloksellisen toimintakulttuurin tekijöitä  

 asettamista tärkeysjärjestykseen 
 toteutumista omassa työssä ja työyhteisössä 

 
 Tuloksellisen toiminnan esteitä 

 asettamista tärkeysjärjestykseen 
 

 Ratkaisuehdotuksia 
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14.11.2011 

Näissä olemme hyviä (kysely henkilöstölle kevät 2012) 

 
1. Luottamus 
2. Epämuodollisuus ja mutkattomuus 
3. Yhteiset tavoitteet ja yhteisöllisyys 

 

Innostava 
johtaminen ja 

esimiestyö 

Osaamisen  
kehittyminen ja 
uudistuminen 

Henkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja 

eettinen työkyky  
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14.11.2011 

Näitä haetaan (kysely henkilöstölle kevät 2012) 

1. Mahdollisuus ja aikaa uuden ideointiin laajenee 
2. Yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys syvenee 
3. Kannustava palaute ja palkinta 
  saavat sisällön 
4.  Uskallus 
  ja kokeilut 
 tulevat 
  mahdollisiksi 

 

Innostava 
johtaminen ja 

esimiestyö 

Osaamisen  
kehittyminen ja 
uudistuminen 

Henkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja 

eettinen työkyky  
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14.11.2011 

Näitä poistetaan (kysely henkilöstölle kevät 2012) 

1. Turha byrokratia, säännöt, ohjeet, kontrolli 
2. Resurssien omiminen, resurssien yhteiskäytön puute   
3. Priorisoinnin puute, kykenemättömyys 
  luopua vanhasta 

 
 

 
Innostava 

johtaminen ja 
esimiestyö 

Osaamisen  
kehittyminen ja 
uudistuminen 

Henkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja 

eettinen työkyky  
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14.11.2011 

Hyvä johtaminen 

 Kontekstisidonnaista 
 

 Tavoitteena luoda organisaatioon 
kulttuuri – luottamuksen ja 
yhteenkuuluvuuden yhteisö – jossa 
jäsenet ovat parhaimmillaan 
 

 Ryhmädynamiikan merkitys 
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14.11.2011 

Vuonna 2012 valtion palveluksessa olleen henkilöstön ennakoitu poistuma 
eläköitymisen ja muille sektoreille suuntautuvan vaihtuvuuden takia vuosina 2013-2023 

 



14.11.2011 

Johtajuus 

Maija-Riitta Ollila: Johtajan parempi elämä 
 
 ihminen kaatuu heikolle puolelleen, ei 

vahvalle 
 hakeudu uusiin olosuhteisiin, jotka 

kutsuvat luonteesta esille uusia piirteitä 
ja muokkaavat olemassa olevia  
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