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Mikä tekee sinusta poikkeuksellisen johtajan?

Projektijohtajan  
      tärkeää valintaa
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itsellä on ja mitä ajattelen toisesta henki-
löstä. On suunnaton ero aloittaa projekti 
epäillen ihmisten motivaatiota tai kykyjä, 
kuin olla aidosti innostunut uusien osaaji-
en saamisesta mukaan tiimiin. Tiimi reagoi 
tähän ajatukseen, vaikka sinä et olisikaan 
tietoinen omasta ajatuksestasi. Ajatus 
muokkaa myös kehonkieltä. Kiinnitä eri-
tyistä huomiota siihen, että kehonkielesi on 
avoin ja luottavainen. Seiso ryhdikkäästi, 
avaa kädet ja käännä kehosi kohti hen-
kilöä. Hengitä rauhallisesti ja syvään, ota 
katsekontakti ja näytä jokaisella eleellä ja 
ilmeellä, että hyväksyt henkilön juuri sellai-
sena kuin hän on. Hymy merkitsee paljon ja 
se kuuluu myös puhelimessa, älä säästele 
sitä voittoihin, aloita voittajan asenteella 
jo ensimmäisessä tapaamisessa. Kysy ja 
ole kiinnostunut kuulemastasi, näytä oma 
persoonasi, kerro jotain itsestäsi. Jokainen 
meistä haluaa tehdä töitä aitojen ihmisten 
kanssa ja luottamus syntyy aitouden kaut-
ta. Yhdessä koettu nauru on myös voima-
kas luottamuksen rakentaja, töissä saa olla 
hauskaa. 

Tulokset
Kun luottamus on kunnossa, on lupa ky-
syä “tyhmiä” ja on lupa mokata, nämä ovat 
kaksi onnistumineen tiimityön edellytystä. 
Onnistuneesti rakennettu luottamus mah-
dollistaa tiimille kyvyn käsitellä ongelmia, 
sitoutua, kyvyn keskittyä tekemiseen ja ky-
vyn tuottaa erinomaisia tuloksia. 

Luota vai epäile?
Luottamus on kaiken johtamisen 
perusta. Siihen voi suhtautua kah-
desta suunnasta, joko luottamus 
on ansaittava tai luottamuksen saa 
kunnes sen menettää. Jotta luotta-

muksen rakentamisen taitoa voi kehittää, 
on ensin tutustuttava omaan lähestymi-
seensä. Ihmisillä on tapana vastata luotta-
mukseen olemalla luottamuksen arvoisia. 

Luottamuksen synnyttäminen vaatii aina 
henkilökohtaisuutta ja toistuvaa avointa 
keskustelua eli yhteistä aikaa. On tehtävä 
tilaa sille, että toinen ihminen voi kertoa 
omia tarpeitaan, mielipiteitään ja pohdin-
tojaan. Aito kuuntelu ja kysyminen ovat tär-
keimpiä työkaluja luottamuksen rakenta-
misessa. Projektin aluksi on otettava aikaa 
luoda henkilökohtainen suhde ja luottamus 
tiimin jäseniin. On kyettävä kuuntelemaan 
mitä kukin tarvitsee onnistuakseen. Tämä 
aikainvestointi maksaa itsensä takaisin 
moninkertaisena, tiimin uskalluksessa ky-
seenalaistaa ja kehittää toimintaa, kyvys-
sä myöntää olevansa väärässä ja kyvyssä 
karsia pois näennäisarvoa tuottavaa työtä. 
Luottava tiimi on erittäin tehokas tiimi.

Projektijohtajan valinta on joko luottaa 
tai olla luottamatta. Ilman luottamusta ei 
voida puhua johtajuudesta.

Rakenna luottamusta tietoisesti
Ensimmäinen askel on olla tietoinen omas-
ta ajattelusta, siitä minkälainen asenne 
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Toiseksi: Selkeytä vai 
hämmennä? - Tavoite
Toinen johtajuuden perusele-
mentti on kyky kommunikoida 
selkeästi mihin ollaan menos-
sa, mikä on suunta ja erityises-

ti miksi lopputuloksen saavuttaminen on 
tilaajalle tärkeää, Johtajana, varmista, että 
olet itse todella ymmärtänyt mitä halutaan 
saada aikaan, mikä on tavoite, ennen kuin 
lähdet kommunikoimaan sitä tiimillesi. Kun 
ymmärrät ison kuvan, olet avoimempi kuu-
lemaan tiimistä nousevia kysymyksiä yksi-
tyiskohdista. 

Kommunikoi
Huomioi mikä ero informoinnilla ja kommu-
nikoinnilla on. Kommunikointiin sisältyy aina 
vuorovaikutusta, kysymyksiä, vastauksia ja 
keskustelua. Jokaisen tiiminjäsenen tulee 
ymmärtää oman roolinsa tärkeys ja kyetä 
kokemaan työnsä merkitykselliseksi tavoit-
teen saavuttamisen kannalta. Suurimpana 
haasteena nykypäivän johtamisessa on fo-
kuksen johtaminen. Jotta voit johtaa fokusta 
on kyettävä tuomaan selkeys tavoitteeseen 
ja kommunikoitava selkeästi kolmen Y:n 
kautta; yksinkertaisesti, ymmärrettävästi 
ja ytimekkäästi. Kommunikointi tulee teh-
dä vastaanottajien kielellä. Olet onnistunut 
vasta silloin, kun vastaanottajat ovat ym-
märtäneet viestin tarkoittamallasi tavalla. 
Tavoite ilman selkeyttä on liikkuva maali.

Roolit ja vastuut
Focuksen johtamisen toinen elementti on 
selkeät roolit ja vastuut. Yhdessä keskus-
tellut ja ymmärretyt ydintehtävät ja vas-

tuun ottaminen lopputuloksesta, ei pel-
kästään tehtävästä, ovat avainasemassa 
onnistuneelle projektille. Roolien selkeyttä 
lisää keskustelu siitä ,mitä minä tarvitsen 
onnistuakseni ja mitä joku muu tarvitsee 
minulta onnistuakseen.

Kriittiset tekemiset
Onnistuneen projektin johtaminen vaatii 
kriittisten tekemisten, “do well” pisteiden 
tunnistamisen jo projektin suunnitteluvai-
heessa. Tarvitaan selkeyttä siitä, mitkä asiat 
meidän tulee tehdä hyvin, jotta onnistum-
me ja pääsemme tavoitteisiin? Milestone 
on tietty saavutettu tulos, jonka jälkeen 
voidaan alkaa toimia seuraavassa vaihees-
sa, kun taas kriittisellä tekemisellä tarkoite-
taan toimintatapoja ja – malleja, jotka ovat 
edellytys onnistumiselle. Esimerkiksi mei-
dän on onnistuttava backlogin hallinnassa 
tai perehdytyksessä. On hyvä miettiä myös 
minkälaisia oppimistavoitteita haluamme 
asettaa?

Tilivelvollisuus
Johtamisessa tiimin tilivelvollistaminen on 
välttämätöntä. Jokaisen tulee säännöllises-
ti kertoa mitä on tehnyt ja mitä seuraavaksi 
tekee, ja tehdä mitä on luvannut. Johtajana 
välitä aidosti ja seuraa edistymistä, tarjoa 
tarvittava tuki mahdollisimman ajoissa ja 
pidä koko tiimi tietoisena edistymisestä. Ti-
livelvollisuutta on henkilökohtaisen vastuun 
ottaminen, vastuu lopputuloksen syntymi-
sestä ja suostuminen tulosten seurantaan 
työn edetessä.

Projektijohtajan valinta on joko tuoda 
selkeyttä tai hämmennystä. Et voi koskaan 

Kuva: © iStockphoto.com/T_Ashley

selkeyttää liikaa, mutta sinun on aloitettava 
aina itsestäsi.

Vaadi itseltäsi selkeyttä
Tiivistä itsellesi kirjalliset päämäärät ja ajat-
tele niitä joka päivä. Kommunikoi avoimesti 
ja keskustellen. Puhu vastaanottajien kieltä, 
vältä johtajien jargonia. Kuuntele ja kysy. 
Jos tiimi ei esitä kysymyksiä, voit pitää to-
dennäköisenä ettei viestisi ole ymmärret-
ty. Älä toista samaa samoin sanoin, vaan 
haasta itsesi viestimään toisella tavalla. 
Puhu tavoitteesta ja siitä miksi tämä on tär-
keää tilaajalle. Luota tiimisi kykyyn löytää 
se miten tavoitteeseen päästään parhai-
ten, keskity itse MIKSI ja MITÄ kysymyksiin. 
MITEN löytäminen on tiimin homma. Anna 
tiimin tehdä valintoja ja ottaa vastuu siitä 
miten tulokset saadaan aikaan. Käytä 80% 
ajastasi kriittisten tekemisten johtamiseen. 
Johda jämäkästi, kysy mitä kukakin tarvit-
see onnistuakseen, tarkenna odotukset ja 
seuraa edistymistä tiiviisti. 

Tulokset
Tiimillä on focus ja aika käytetään tehok-
kaasti. Jokainen tietää oman roolinsa ja 
mitä hänen tulee saada aikaan. Tuplatyö-
hön, sähläykseen, ihmettelyyn tai jahkai-
luun ei käytetä aikaa. Jokainen tietää kenen 
työstä omat tulokset ovat riippuvaisia ja mi-
ten oma työ vaikuttaa muiden saavuttamiin 
tuloksiin. Tiimi pyytää apua ja antaa apua, 
sillä on kyky löytää paras mahdollinen tapa 
tuottaa toivotut tulokset. Selkeyden tuoma 
turvallisuuden tunne vapauttaa koko tiimin 
täyden kapasiteetin innovatiivisuuteen ja 
tehokkuuteen fokuksen raameissa.
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Kolmanneksi: Päätä vai pakene?
Johtajan on oltava hyvä päätöksentekijä. 
Hänen on ymmärrettävä, että päätöksen-
tekoon kuuluu myös aina suuri vastuu. Hyvä 
päätöksentekijä on tietoinen vastuusta sekä 
omasta tietämättömyydestään ja rajalli-

suudestaan, ja kykenee siitä huolimatta päättämään. 
Nykypäivän päätöksenteosta tekee vaikeaa se, että 
heti huomenna on jo parempia vaihtoehtoja, uusia 
malleja tai parempia ominaisuuksia. Tähän kompastuu 
moni, jää jahkailemaan, ei uskalla päättää. Päättämät-
tömyys on vastuun pakenemista. Jahkailu on menes-
tyksen suurin vihollinen. Jokainen päätös tehdään niillä 
tiedoilla ja taidoilla jotka meillä päätöksentekohetkellä 
on. Hyvä johtaja osallistaa ihmiset, joilla on ne tiedot 
ja taidot joita tarvitaan. On kyettävä tunnistamaan 
hetki, jolloin informaatiota on riittävästi päätöksente-
koon ja jätettävä huomioimatta se mahdollisuus että 
huomenna meillä olisi vieläkin enemmän tietoa tai 
hienompi ratkaisu. Hyvä päätöksenteko vaatii kykyä 
pysähtyä, pohtia, tehdä valinta ja luopua muista vaih-
toehdoista. Tämä jälkimmäinen jää usein tekemättä, 
jolloin todellista päätöksen tekoa ei koskaan tapahdu 
vaan ollaan tuuliviirijohtamisessa. Päätetään mennä 
oikealle tänään ja vasemmalle huomenna. Tee päätös, 
pidä kurssi kunnes olet saavuttanut tavoitteesi tai to-
dennut, ettei valittu tie vie perille ja on aika pysähtyä 
ja pohtia uudelleen. Hyvä päätöksentekijä on valmis 

vastaanottamaan myös kritiikkiä, antamatta sen hor-
juttaa päätöstään. Päätöksenteon tärkein kysymys on 
tietoisesti miettiä, mikä todella on se päätös, joka nyt 
on tehtävä?

Päätä ja ota vastuu
Kysy, kuuntele, mutta älä naamioi päätöstä konsen-
sukseksi. Ole selkeä ja suora, olet kuullut mielipiteen ja 
kerännyt informaatiota ja nyt teet päätöksen sekä otat 
vastuun. Jos päätös ei johda haluttuun lopputulokseen, 
ota täysi vastuu päätöksestä. Kun taas päätös johtaa 
onnistumiseen, anna kaikki kunnia tiimille, jolta sait in-
formaation, jonka pohjalta teit päätöksen. Projektijoh-
tajana kysy projektinomistajalta, mistä vastaat ja mistä 
ET saa päättää. Jos jälkimmäinen lista on pidempi kuin 
ensimmäinen ,on syytä miettiä kuka projektia johtaa. 
Kun haluat kehittää päätöksenteko taitoasi, tee pää-
töksiä useasti ja riittävän pienistä asioista.

Tulokset
Kun projektijohtaja kykenee tekemään päätöksiä ja 
luopumaan muista vaihtoehdoista sekä kommunikoi-
maan päätöksensä selkeästi tiimille, päätöksiä ei eska-
loida tasoilla, jotka ovat tarpeettoman kaukana pää-
töksen kohteesta. Hyvä päätöksenteko tuo selkeyttä 
ja sitouttaa tiimiä toimimaan päätösten suunnassa. 
Onnistuneen päätöksenteon tunnistaa parhaiten seli-
tysten ja syyttelyn puuttumisesta.
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Viidenneksi: Valmiiksi tehden vai fiilaaten ja höyläten?
Yhtä tärkeää kuin uskallus ottaa ensimmäinen askel, on ottaa viimei-
nen. Ammattitaidolla johdettu projekti on jo kertaalleen päätetty ennen 
sen aloittamista, eli projektin päättymiskriteerit on määritelty selkeästi 
ja tiimi on sitoutunut projektin päättämiseen ne kriteerit saavutettua. 
Projektin päättymistä tulisi aina juhlia jollain tavalla. Jokainen tiimin 

jäsen ansaitsee sen arvostuksen työstään, että projektin, sen vaiheen tai ison 
tehtävän viimeinen askel tehdään selvästi ja kunnioittaen, ei hiipien hiljaa taka-
ovesta. Projektijohtamisen yksi tärkeä taito on johtaa jokaista tiimiläistä kohti 
loppuun saattamista, luopumista. Hyvä projektijohtaja uskaltaa tehdä valmista 
ja tukee tiimiä loppuun saattamisessa. Projektin tulokset tehdään viimeisenä as-
keleena näkyviksi kaikille projektiin osallistuneille.
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Neljänneksi: Epävarmuutta sietäen vai panikoiden?
Päästäksesi perille, sinun ei tarvitse nähdä koko portaikkoa, riittää 
että koet ensimmäiselle portaalle nousemisen turvalliseksi, uskot 
seuraavan portaan olemassaoloon ja otat askeleen. Projektijohta-
misessa epävarmuuden sietokyky on yksi tärkeimpiä taitoja. Hyvä 
johtaja lainaa turvallisuuden tunnettaan tiimilleen, jotta he voivat 

keskittyä työhönsä. Keskity siihen mitä tiedetään. Jos haluat löytää uusia vasta-
uksia, on keksittävä uusia kysymyksiä. Keskustele mahdollisimman monen henki-
lön kanssa ja pohtikaa yhdessä mitä tiedätte nyt ja mitä voidaan tehdä nyt. Tee 
ne päätökset, joita tänään voidaan tehdä, jotta huomenna olemme askeleen pi-
demmällä. Epävarmuudesta huolimatta, johtajan on pidettävä katse tavoitteessa 
ja huolehdittava omasta uskostaan onnistumiseen.

Johtajan valinta on sietää epävarmuutta tai antaa panikin vallata itsensä. Pa-
nikointi näkyy usein saman kysymyksen toistamisena ja ylikontrollointina. Paniik-
kinappulaa painava projektipäällikkö kirjoittaa tiukkoja sääntöjä sähköpostilla ja 
korostaa samaa kysymystä tai deadlinea, antamatta mitään selkeyttä tai turvaa, 
lamaannuttaen kaiken itsenäisen toimintakyvyn tiimiltä.

Luo varmuutta
Viesti selkeästi mikä yhteinen tavoite on, mitä tänään jo tiedetään ja kerro avoi-
mesti mitä ei vielä tiedetä. Osallista ihmisiä keskustelemaan ja tee päätöksiä. 
Kiinnitä erityistä huomiota energiaasi, hengitä syvään, kävele rauhallisemmin, 
kommunikoi rauhallisessa energiassa. Kiinnitä erityistä huomiota myös sanava-
lintoihisi. Poista negaatiot ja “mun mielestä” - ilmaisut, “mutta” – sanat ja “-isi” 
päätteet. Kommunikoi paljon sitä, mihin tekemiseen nyt keskitytään. Tee edisty-
minen näkyväksi ja kiitä ihmisiä aina kun jotain uutta selviää.

Tulokset
Kun projektijohtajan epävarmuuden sietokyky on erinomainen, hän kykenee nos-
tamaan esille ne asiat, joissa varmuus on, jolloin tiimin tekeminen on focusoitu 
lyhyen tähtäimen tehtäviin, jotka vievät kohti tavoitetta. Tiimin energia käytetään 
fiksusti, tiimi kykenee toimimaan ja askeleet otetaan vakaasti. 

Nonna Babitzin on 
kokenut johtaja ja  
johtajuuden valmentaja. 
www.adare.fi


