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Arviot faktoreittain

Management Institute of Finland MIF © 3



Maija/Matti Meikäläinen 10.06.2014

Arviot väittämittäin
Johtamisen eettinen perusta

OA MA Erotus vertailuryhmään

Tahto
OA MA Erotus vertailuryhmään
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Toimeenpano
OA MA Erotus vertailuryhmään

Ihmisten ymmärtäminen ja huolenpito
OA MA Erotus vertailuryhmään
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Valmentava johtaminen
OA MA Erotus vertailuryhmään

Henkilökohtainen joustavuus
OA MA Erotus vertailuryhmään
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Luovuus ja toiminnan kehittäminen
OA MA Erotus vertailuryhmään

Viestintä
OA MA Erotus vertailuryhmään
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Muiden arviot paremmuusjärjestyksessä
OA EV MA keskiarvo MA jakauma

Arviot on esitetty paremmuusjärjestyksessä ylhäältä alas.
OA = Oma arvio, EV = Erotus vertailuryhmään, MA = Muiden arvio

Management Institute of Finland MIF © 8



Maija/Matti Meikäläinen 10.06.2014

Muiden arviot paremmuusjärjestyksessä
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Kehittyminen johtamisessa

Millä tavoin hänen johtamistaitonsa ovat kehittyneet?
·Huolenpito ihmisistä on kehittynyt.
·Hän on parantanut kuunteluaan ja läsnäoloaan, vaikka niissä on edelleenkin parantamisen varaa
·Hän huomioi nyt enemmän meitä työntekijöitä kuin aiemmin.
·Ihmisten johtajana kehittynyt. Töitä vaan taitaa olla liikaa.

Millä tavoin hänen johtamistaitonsa ovat heikentyneet?
·Kiire on vaikuttanut negatiivisesti.
·Kiireen vuoksi pakko laittaa tämä. Muuten Matti on ok tyyppi ja on helppo lähestyä.
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SWOT-ANALYYSI
TIEDOSTETUT VAHVUUTENI

Näissä asioissa tunnen olevani hyvä ja myös
muut ovat ne huomanneet:

+ +
1.3 Hän arvostaa johdettaviaan.
1.4 Hän on oikeudenmukainen.
1.5 Hän toimii avoimesti ja rehellisesti.
2.1 Hän uskaltaa toimia hyväksi toteamiensa asioiden
puolesta.
2.5 Hänellä on rohkeutta puuttua vallitseviin epäkohtiin
ja yrittää korjata ne.
2.10 Hänellä on sopivan paljon tahdonvoimaa ja
rohkeutta.
2.6 Hän uskaltaa laittaa itsensä likoon viedessään asioita
eteenpäin.
2.7 Hän ottaa riittävästi vastuuta.
2.8 Hän on tarvittaessa luja ja päämäärätietoinen
saadakseen asiat sujumaan.
4.1 Hän ymmärtää työyhteisön ihmissuhdeongelmien
taustalla olevat syyt.
4.2 Hän ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden
johtamisessaan.
5.9 Hän tuntee vastuuta johdettavistaan.
6.1 Hän kuuntelee myös omistaan poikkeavia
ehdotuksia.
6.3 Hän suhtautuu toisten mielipiteisiin
ennakkoluulottomasti.
6.4 Hän pystyy muuttamaan käsityksiään ihmisistä.
6.7 Hänen palautteensa perustuu tosiasioihin ja oikeisiin
havaintoihin.

TUNNETUT KEHITTÄMISKOHTEENI

Näissä asioissa tiedän olevan kehittämistä ja
myös muut ovat ne huomanneet:

- -
3.4 Hän käynnistää ripeästi sovitut muutokset.
3.6 Hänellä on kyky järjestää asioiden kulku joustavaksi
ja järkeväksi.
7.2 Hän soveltaa oppimiaan asioita nopeasti käytäntöön.
8.5 Hän viestii asioista riittävän nopeasti.

MAHDOLLISUUTENI

Näissä asioissa en ole kokenut olevani hyvä,
mutta muut ovat nähneet ne vahvuuksinani:

(-) +
3.7 Hänen asiantuntemuksensa edistää tavoitteiden
saavuttamista.
4.3 Hän tukee johdettaviaan heidän ongelmissaan.
4.5 Hän ymmärtää ihmisiä riittävän hyvin.
4.6 Hän auttaa löytämään sopivan ratkaisun työyhteisön
ihmissuhdeongelmissa.
4.7 Hän hyväksyy erilaisuuden.
4.10 Hän huolehtii johdettaviensa jaksamisesta.
4.8 Hän kuuntelee johdettaviensa huolia.
4.9 Häntä on helppo lähestyä vaikeidenkin asioiden
ollessa kyseessä.
5.5 Hän valmentaa ja kouluttaa johdettaviaan.
5.6 Hän jakaa ihmisille henkisiä palkkioita, kuten
kiitoksia ja tunnustuksia.
6.5 Hän muuttaa joustavasti toimintatapaansa
huomatessaan olevansa väärässä.
6.8 Hän suhtautuu saamaansa palautteeseen
rakentavasti.

SOKEAT KEHITTÄMISKOHTEENI

Näissä asioissa olen omasta mielestäni hyvä,
mutta muut näkevät kehittymisen mahdollisuuden:

(+) -
1.2 Hän on esimerkillinen
3.1 Hän varmistaa tehtyjen päätösten toteutuksen.
3.2 Hän suunnittelee tehtäviä ja toimenpiteitä etukäteen.
3.3 Hän varmistaa, että toimenpiteille on varattu
riittävästi aikaa.
3.5 Hän tekee päätöksen oikeaan aikaan.
4.11 Hän edistää johdettaviensa työhyvinvointia.
7.6 Hän pystyy ennakoimaan tulevia asioita.
8.2 Hän viestii selkeästi ja ymmärrettävästi.
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Sanallinen arviointi

Parasta hänen toimintatavassaan on:
·Ottaa huomioon alaisensa ja tukee heitä.
Pitää meidän työntekijöiden puolia.
Hyvä kuuntelija, antaa alaisilleenhuomiota ja kannustaa
Helppo lähestyä.
Lämmin tyyppi.
Tunnollisuus
Pitää sanansa, jos kiireeltään muistaa. Voin silti luottaa häneen.
Helppous.
Puolustaa meitä parhaansa mukaan.

Hänen esimiestyönsä olisi toimivampaa, jos hän...
·Olisi vähemmän kiireinen ja keskittyisi firman isoon kuvaan.
Olisi hieman vähemmän kiireinen ja auttaisi kehittymään.
Rauhoittuisi!
Kuuntelisi minua. Olisi vähemmän kiireinen. Ymmärtäisi, että pysähtyminen auttaisi kiireeseen.
Hänellä olisi vähemmän vastuuta eri asioista. Olen huolissani Matin jaksamisesta.
järjestäisi meille aikaa enemmän. Pitäisi enemmän parempia palavereja
Olisi vähemmän kiireinen.
Vähentäisi kiirettään tai jos hänen työnkuvaansa muokattaisiin toisenlaiseksi.
Pysähtyisi välillä. Voi olla kysymys myös liiasta työmäärästä.

Hänen johtamistaan kuvaa (sanallisia kuvauksia arvioitavasta):
·Huolenpito alaisista, mutta hätäily.
Vauhdikas, mutta kiltti ja kuunteleva.
Hyväntahtoinen, arvostava ja kuunteleva.
Mukava mutta hoppuileva.
Tosi hyvä tyyppi. Vielä kun hänen toimenkuvaansa muutettaisi inhimillisemmäksi, niin hyvin
menisi.
Helppous lähestyä, mutta kiire.
Suuren vastuun kantaja ja lämminsydäminen.
Helppo, mutta aivan liian kiireinen esimies.

Management Institute of Finland MIF © 12



Maija/Matti Meikäläinen 10.06.2014

Tarkentavat kysymykset

1.1 Hän on luotettava.

1.2 Hän on esimerkillinen.
·Matilla on aina todella kiire. Se ei ole esimerkillistä.
Häslä eli kiireinen, mutta muuten ihana tyyppi.
Kovin on kiireinen setähenkilö.
En voi ottaa hänestä mallia kiireen suhteen.

1.3 Hän arvostaa johdettaviaan.

1.4 Hän on oikeudenmukainen.

1.5 Hän toimii avoimesti ja rehellisesti.

2.1 Hän uskaltaa toimia hyväksi toteamiensa asioiden puolesta.

2.2 Hän on riittävän energinen.
·Viime aikoina Matin energisyys on laskenut huolestuttavasti.

2.3 Hän saa nopeasti asiat etenemään yllättävissäkin tilanteissa.

2.4 Hän pyrkii päättäväisesti tavoitteisiin.

2.5 Hänellä on rohkeutta puuttua vallitseviin epäkohtiin ja yrittää korjata ne.

2.6 Hän uskaltaa laittaa itsensä likoon viedessään asioita eteenpäin.

2.7 Hän ottaa riittävästi vastuuta.

2.8 Hän on tarvittaessa luja ja päämäärätietoinen saadakseen asiat sujumaan.

2.9 Hän on päättäväinen.

2.10 Hänellä on sopivan paljon tahdonvoimaa ja rohkeutta.

3.1 Hän varmistaa tehtyjen päätösten toteutuksen.
·Kiire...
Ei varmista, kun on kiire.
Ei tunnu olevan aikaa seurata, kun on jo uusia juttuja menossa
Tulisi varmistaa enemmän, nyt menee turhankin vauhdikkaaksi

3.2 Hän suunnittelee tehtäviä ja toimenpiteitä etukäteen.
·Kiire vaikuttaa tähänkin negatiivisesti. Nimenomaan suunnittelu ja pysähtyminen auttaisi.
Suunnittelua en ole havainnut.
ADHOC- periaatteella tunnutaan menevän, suunnittelua ei juurikaan näytä tehtävän
Johtaja antaa hänelle liikaa töitä ja tehtäviä. Ei millään voi pitää yksin osastoa pystyssä yksin.

3.3 Hän varmistaa, että toimenpiteille on varattu riittävästi aikaa.
·Viittaa edelliseen pysähtymisen vaateeseen.
Liittyen edelliseen, pitäisi suunnitella eikä häslätä.
Tehtävänannot tulevat "juostessa" ja kiireellä
Ei ole aikaa siihen.
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3.4 Hän käynnistää ripeästi sovitut muutokset.
·Tuntuu siltä, että päätöksiä pantanaan ja sitten yhtäkkiä mennään pää kolmantena jalkana

3.5 Hän tekee päätöksen oikeaan aikaan.
·Viimetingassa ja kiireellä mennään

3.6 Hänellä on kyky järjestää asioiden kulku joustavaksi ja järkeväksi.
·Ei oikein ole.
Pikapäätöksiä ja korjauksia tulee jatkuvasti! Ei suunnitella tarpeeksi! Mennään ees ja taas...

3.7 Hänen asiantuntemuksensa edistää tavoitteiden saavuttamista.

3.8 Hän saa aikaan tuloksia ilman kiireen tuntua. 
·Minulla on yksikertaisesti liikaa tehtäviä, en voi välttää kiireen tuntua.
Kiire todella näkyy, ainakin minulle hänen esimiehenään.
Tuloksia tulee, mutta kiireen kanssa.
Kiire tarttuu hänestä kaikkiin meihin muihinkin. Rauhoitu hyvä mies!
Harvoin ilman kiirettä.
Viittaan aiempaan vastaukseeni.
Tässä on kehittymistä!

3.9 Hänen toimeenpanokykynsä on hyvä.

4.1 Hän ymmärtää työyhteisön ihmissuhdeongelmien taustalla olevat syyt.

4.2 Hän ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden johtamisessaan.

4.3 Hän tukee johdettaviaan heidän ongelmissaan.

4.4 Hän tunnistaa helposti yhteistoiminnan tiellä olevat esteet.

4.5 Hän ymmärtää ihmisiä riittävän hyvin.

4.6 Hän auttaa löytämään sopivan ratkaisun työyhteisön ihmissuhdeongelmissa.
·En osaa mielestäni ratkaista ihmissuhdeongelmia, eikä siihen ole
aikaakaan.

4.7 Hän hyväksyy erilaisuuden.

4.8 Hän kuuntelee johdettaviensa huolia.
·Olen aika huono kuuntelija ja se ajanpuute...

4.9 Häntä on helppo lähestyä vaikeidenkin asioiden ollessa kyseessä.

4.10 Hän huolehtii johdettaviensa jaksamisesta.
·Turhaa sähläystä ja sen takia turhaa kiirettä ja tekemistä.

4.11 Hän edistää johdettaviensa työhyvinvointia.
·Turhaa sähläystä ja sen takia turhaa kiirettä ja tekemistä.

5.1 Hän edistää johdettaviensa kehittymistä.

5.2 Hän edistää johdettaviensa vaikutusmahdollisuuksia.

5.3 Hän ottaa johdettavansa mukaan muutosten suunnittelussa.

5.4 Hän edistää johdettaviensa työn mielekkyyttä.

5.5 Hän valmentaa ja kouluttaa johdettaviaan.
·Mieleni tekisi valmentaa, mutten oikein ehdi.

5.6 Hän jakaa ihmisille henkisiä palkkioita, kuten kiitoksia ja tunnustuksia. 

5.7 Hän innostaa johdettaviaan ja yhteistyökumppaneitaan.

5.8 Hän edistää johdettaviensa itsenäisyyttä ja omatoimisuutta.

5.9 Hän tuntee vastuuta johdettavistaan.

5.10 Hän tukee johdettaviaan tavoitteiden saavuttamisessa.

5.11 Hän haastaa johdettaviaan kannustavasti.

Management Institute of Finland MIF © 14



6.1 Hän kuuntelee myös omistaan poikkeavia ehdotuksia.

6.2 Hän pyrkii yhteisymmärrykseen päätöksenteossa.

6.3 Hän suhtautuu toisten mielipiteisiin ennakkoluulottomasti.

6.4 Hän pystyy muuttamaan käsityksiään ihmisistä.

6.5 Hän muuttaa joustavasti toimintatapaansa huomatessaan olevansa väärässä.

6.6 Hän on joustava ja yhteistyökykyinen.

6.7 Hänen palautteensa perustuu tosiasioihin ja oikeisiin havaintoihin.

6.8 Hän suhtautuu saamaansa palautteeseen rakentavasti.

7.1 Hän kykenee esittämään tuttuihin asioihin uuden luovan näkökulman.

7.2 Hän soveltaa oppimiaan asioita nopeasti käytäntöön.

7.3 Hän näkee asiat laajasti riippuvuuksineen.
·Pyörii liikaa alaisten kanssa heidän ongelmiensa parissa eikä siksi näe iso kuvaa.

7.4 Hän kykenee vaihtoehtoisten ratkaisujen muodostamiseen.

7.5 Hän kehittää aktiivisesti toimintoja.
·Vanhoilla kaavoilla mennään kiireen
takia

7.6 Hän pystyy ennakoimaan tulevia asioita.
·Ei voi ennakoida, jos ei suunnittele!
Kun ei suunnittele, niin ei ennakoikaan.
Pystyisi, jos oli mahdollisuus siihen.

7.7 Hän osaa ratkaista erilaisia ongelmatilanteita.

8.1 Hän tiedostaa viestinnän kuuluvan osaksi työtään.

8.2 Hän viestii selkeästi ja ymmärrettävästi.
·Kiireessä en aina saa selvää mitä tarkoittaa, kun puhuu niin nopeasti.
Asioita tulee tehtäväksi "juostessa" ja vaikeuttaa ymmärtämistä
On liian nopea, ei varmista ymmärtämistä kysymällä avoimesti.

8.3 Hän ymmärtää vuorovaikutustilanteessa puhujan sanoman ja tunteet.

8.4 Hän jakaa aktiivisesti tietoa johdettavilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

8.5 Hän viestii asioista riittävän nopeasti.
·Usein saan tiedon liian myöhään.

8.6 Olen tyytyväinen siihen, miten hän viestii tärkeistä asioista.

8.7 Hän kannustaa osaamisen ja tiedon jakamiseen.
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