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Miksi 
itseohjautuvuudesta 

puhutaan nyt niin 
paljon?

 Mitä se itse asiassa tarkoittaa? 

– teoriassa ja käytännössä

→ Itseohjautuvuusteoria 

→ Ihmisen ”erpin” pyrkimys

→ Ympäristövoimien vaikutus

→ Esteiden ”raivaaminen” päämäärien 

tieltä



Oman toiminnan ohjaamisen mahdollisuudet tilanteissa 

– ja niiden ”ulkopuolella”

→ Tasapaino on tilannesidonnainen 

→ Nähdäänkö omat kyvyt riittävinä

→ Asetetaanko itse kestävät tavoitteet

→ Käytetäänkö toisten tukea ponnisteluissa

Itseohjautuvuusteoria 
Omaehtoisuus

kokemus omista 
vapauksista 
tavoitteissa

Kyvykkyys

kokemus 
omien kykyjen 

tasosta 
toiminnassa

Yhteisöllisyys

tarve ja tavat 
kytkeytyä 

toisiin



Itseohjautuvuuden takana on monta tekijää, 

jotka ovat jokaiselle yksilölle ominaiset

→ Tekeekö pääosin omia päätöksiä 

→ Kuinka vakaasti pysyy päätöksissään

→ Kuinka vahvasti haluaa vaikuttaa toisiin

→ Kuinka helposti sopeutuu sääntöihin ja palautteeseen

”Itseohjautuvuus” 
yksilön ominaisuutena 

voimakkuussopeutuvuus

usein

harvoin

Ominaisuudet ja niiden esiintulo vertautuvat 
työtehtäviin sekä yksilön ympärillä ja hänen 

kanssaan suoraan tekemisissä oleviin kanssaihmisiin

Voimakkaasti itseohjautuvaan toimintaan tottunut yksilö tekee 
omat päätökset 

Itseohjautuvuuden ”vastarannalla” on vahvuutena sopeutuvuus, 
jolloin esimerkiksi tiukat säännöt ja menettelytavat ovat helposti 
omaksuttavissa

Toimintatavoiltaan ”keskellä” olevan on 
mahdollisuus käyttää tarpeen mukaan 
ominaisuuksia molemmista suunnista 

Korkeaa itseohjautuvuutta esiintyy yksilöissä 
harvemmin – ja siksi se erottuu – aivan samoin 

toimii sen ”vastahyveenä” esiintyvä sopeutuvuus



Ihmisen ”erppi” eli psyyke eli toiminnanohjaus 
pyrkii tasapainoon

[    TYÖYMPÄRISTÖ (FYYSINEN, SOSIAALINEN, KULTTUURINEN)    ]

[          KÄYTTÄYTYMINEN          ]

[          HERMOSTON TOIMINTA          ]

[          GENEETTINEN TOIMINTA          ] PSYYKE VOI RAJOITTAA TIETOISTA 

KÄSITTELYÄ JA KÄYTTÄÄ ”ALITAJUNTAA” ELI 

KEHON ERI TASOJEN JÄRJESTELMIÄAIKA

Tasapainon toteutumista rajoittaa 
tai inspiroi vuorovaikutus ”minän” 
+ työryhmän, yrityksen, kulttuurin 
ja toimintaympäristön kanssa

”KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN”



Tämän ajan yksi voimakkaimmista ilmiöistä on 
esimerkiksi Ellun Kanojen mukaan ”rytmihäiriö”

→ Ympäristön muutosnopeus kasvaa

→ Muutosvyöry haastaa organisaatiot

→ Ilman ”oikeaa” vastetta syntyy tuhoja

Organisaation ja yksilöiden selviytymiseen 
vaikuttaa pidemmän tähtäyksen säilyminen – ja 
oikea-aikainen yhteistyö muutostilanteissa

Ympäristövoimien 
vaikutukset



Miten se saadaan toimimaan käytännössä

→ Omaehtoisempi tavoitekanta

→ Valppaus muutoksien suhteen

→ Omien vasteiden ajoitus

Miten 
itseohjautuvuuteen
voi vaikuttaa?



”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi –
iltapäivällä on jäljellä tyhjä lautanen joka ei
kiinnosta ketään”

→ Strategia eli pitkä tähtäys hukkuu kuohuihin

→ Tärkeimmät tavoitteet katoavat näkyvistä

→ Lyhyisiin ja nopeisiin toimiin ei kyetä

Mikä voi estää
itseohjautuvuuden
parantamisen?



Mistä esteet muodostuvat? 
Johtamisessa kohdattavat ongelmat ovat
useimmiten samoja – jotka kangistavat ja 
hidastavat

→ Yksilöitä sijoitetaan johtoasemiin palkintona –
jolloin toisia ryhdytään johtamaan “sivutyönä”

→ Valppaus oman itsensä ja yksikön johtamisen
suhteen katoaa – reagoidaan enemmän kuin
johdetaan

→ Luottamus heikkenee – seurauksena aletaan
varjella yksilön kuviteltuja etuja – koska
joukkueen tavoitteet on kadotettu näkyvistä



Miten päästään
takaisin ohjaksiin?

Ymmärtämällä ja hyväksymällä se että voimme vaikuttaa
ehkä noin 50 %: n verran omaan tulevaisuuteemme – ja 
päättämällä se 50 % itse

→ Pidetään silmällä että johdon katse on kohdistettuna
horisonttiin – ja että pidämme ”sisäisen katseemme” 
oikealla reitillä

→ Miten olemme tähän asti onnistuneet
– käytetään historiaamme kouluna

→ Mistä olemme innostuneita – suunnataan
uuden oppimista organisoidusti sen perusteella

Itse valittu 
oikea-

aikainen   
toiminta 

muutoksien 
tilanteissa

50 %

50 %



Tavat pysyä sillä tiellä minkä on valinnut ovat
olennaisia – ne toimivat kuin matkanteko

→ Hyviä ja arvoihin pohjautuvia tapoja voi verrata
liikennesääntöihin – pelisääntöjen rikkomimen
suurentaa riskinottoa

→ Jos oma ajatus ja reitin maasto ovat ristiriidassa –
maasto on lopulta oikeassa

→ Oma reitti ja liike on paras valita olosuhteisiin ja 
aikaan suhteutettuna – kun on ennen toisia
liikkeellä pääsee määränpäähän varmimmin ja 
vähimmillä vaurioilla

Maaliin pääseminen
vaatii toimivia tapoja
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”Totuus ei lähde pois ihmisluonnosta. 

Jos se, mitä pidetään totuutena, 

lähtee pois ihmisluonnosta, 

ei sitä ole pidettävä totuutena” 

-Konfutse
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