
Palloja ilmassa ja muutama koppi - meistä, muutoksista ja
johtajuudesta

Aloitin äskettäin uudet työtehtävät ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Heti
ensimmäisenä päivänä tuore kollegani otti avokonttorin pöydältä sirkuspalloja, ja
näytti miten niillä jonglöörataan. Hän kertoi harjoittelevansa päivittäin, se auttoi
keskittymään hetkeen ja rentoutumaan työpäivän keskellä. Jokapäiväinen
jonglööraus oli tuottanut tulosta, pallot lensivät kädestä toiseen kauniissa
rytmikkäässä kaaressa. Ilmatörmäyksiä ei tapahtunut ja jos joku palloista putosikin,
se pääsi pian takaisin keskittyneeseen rytmiin, muiden pallojen vauhtiin.

Tapaamistani pallottelevan kollegan kanssa edelsi se, että irtisanouduin isosta
ammatillisen koulutuksen organisaatiosta, jossa työskentelin melkein viisitoista
vuotta. Ehdin tänä aikana kokea monet työelämän muutokset, hyvässä ja huonossa.
Vuonna 2018 me ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät kohtasimme
yhden suurimmista koulutusalaa ravistelleista muutoksista sitten peruskoulun
perustamisen - ja tässä kohden on pakko puhua me-muodossa, sen verran
yhteistyötä ja vertaistukea muutoksen kohtaamiseen tarvittiin.  Ammatillisen
koulutuksen reformin toi mukanaan kauhistusta, ihastusta, vastarintaa ja innostusta.
Turbulenssi on käsittääkseni yhä käynnissä. Työelämä on hektistä ja oppilaitoksessa
työskentely intensiivistä, henkilökunnalta edellytetään kykyä reagoida muuttuviin
tilanteisiin sekä sietää painetta ja stressiä.

Monet meistä jäivät kuitenkin kaipaamaan syvää ennemmin kuin pintaa, laatua
enemmän kuin määrää. RIP rauha ja aika, RIP keskittynyt opiskelijan kohtaaminen
ja ammattilaisuuteen luotsaaminen. RIP leppoisat ja luovat kahvitauot, joiden
tuotoksina syntyi moni ikimuistoinen projekti ja juhla. Uudistua kuitenkin tuli, ja
organisaation työntekijöiden taidot kohdata muutoksia nousivat
selviytymiskamppailussa kärkeen.



Täällä on ihmisiä töissä

Totta puhuen, vaikka työelämä muuttuu, johtaminen ei aina ehdi tai tohdi kasvaa ja
kehittyä samassa vauhdissa. Tarkoitan johtamisella jokaisen henkilökohtaista kykyä
ja taitoa johtaa omaa asennettaan ja toimintaansa arvojensa suuntaan, yhtä lailla
kuin oppilaitoksen resurssien, pedagogisten linjausten ja henkilöstön johtamista.
Tarkoitan suuntaa toiminnalle, muutosten perusteluja selvin sanoin ja viestein.
Strategia-pallojen ei pitäisi jäädä ilmaan leijumaan, kun henkilökunta on poistunut
ymmällään paikalta “tekemään niitä oikeita päivittäisiä työtehtäviä”. Jokaisen
oppilaitoksessa olisi hyvä napata ainakin yksi pallo taskuunsa ja viedä se omiin
kohtaamisiinsa. Aina ei ole helppoa yrittää ymmärtää yläpilvissä lentelevien
suuntaviivojen yhteyttä arjen raadantaan, mutta aina voi yrittää.

Tähän, visioiden, muutosten ja jossain muualla tehtyjen arjen puuhista irrallisilta
tuntuvien päätösten ymmärtämiseen tarvitaan avuksi johtajuuden taitoja. Jos
työyhteisön johtamista ei ole näkyvissä, se jää ilman kasvoja. Johtaminen ei
kuitenkaan ole passiivia, näkymätöntä koneistoa. Se on kahteen suuntaan liikkuvaa
viestintää. Se on ihmisiä, joilla on nimi, asema, rooli, ihmisiä langat ja muutosvoima
käsissään. Se on oma tarina suhteessa organisaation tarinaan, yhteisön jäsenten
tarinoihin. Ihmisillä on valta ja vastuu, ihmiset tekevät organisaation. Ja kuten mitä
tahansa taitoa, johtamista voi oppia ja opetella - yhdessä. Jos yhteinen suunta on
epäselvä ja työ näköalatonta, turhautuminen kasvaa ja riittämättömyyden tunne
lisääntyy. Ja hups, pallot putoilevat rytisten maahan, eikä niitä ole nostamassa
kukaan. Itsekään ei oikein enää viitsi, koska jos jonkun kopin joskus saakin, loppuja
palloja saa hapuilla ilman koordinaatteja.

Kuka täällä johtaa ketä, ja mitä?

Johtamisessa - itsen ja muiden - tarvitaan kohtaamisen taitoja. Tarvitaan selkeää,
yhdenmukaista viestintää, tahtoa kuunnella kuuntelemisen, empatian kykyä.
Tarvitaan ymmärrystä siitä, että kun ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi, kun hän
säilyttää autonomiansa ja voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, käyttää vahvuuksiaan ja



tavoitella jotain mihin uskoa, hän on parempi työntekijä ja työkaveri. On oltava
vastuussa omasta ammatillisesta kasvustaan, löydettävä intohimo ja usko, merkitys
työhön.

Oppilaitoksen työntekijät ja johtajat ovat useimmiten itse kasvatusalan ammattilaisia
ja pedagogeja. Se sama, mitä sovellamme opetus- ja kasvatustyössä, pätee kenen
tahansa ihmisen kohtaamisessa. Tarvitaan uskoa kasvun paikkoihin, uuden
oppimisen ja muutoksen mahdollisuuksiin, vahvuuksien hyödyntämiseen ja
yhteistyön voimaan.

Olen toiminut aiemmassa organisaatiossani tiimimestarin ja koordinoivan opettajan
työssä. Tehtävät olivat oikeastaan johtamista ilman esihenkilön asemaa ja vastuuta.
Tiimimestarin työssä oli tarkoitus luotsata itseohjautuvaa tiimiä. Pohdimme usein,
mitä tämä tarkoittaa. Emme saaneet varsinaista koulutusta jaettuun johtajuuteen,
välineitä muutoksen ja itsensä johtamisen prosessiin. Nyt ajattelen, että johtaminen
tarkoittaa myös päätösvaltaa, oman toiminnan, tai itseohjautuvan tiimin tapauksessa,
tiimin toiminnan suhteen. Sitä toisaalta edellytettiin, mutta toisaalta kontrolloitiin.
Ehkäpä muutoksen parissa keinuva organisaatio vielä etsi sopivaa mallia, ja kehittyy
yhä vieläkin kohti todellista itsensä johtamista.

Koordinoivan erityisopettajan tehtävässä tavoite oli selkeämpi. Tehtävä oli
strukturoida ja selkiyttää kampuksen oppimisen tuen toimintaa ja olla osallisena
oppilaitostasolla toimivassa koordinaatioryhmässä. Tämä tapahtui lopulta aika
yksinkertaisilla toimilla:  kokoamalla tekijät yhteen, tekemällä toiminnot näkyviksi,
arvioimalla niiden tarpeellisuutta ja kohdentamista, kirkastamalla yhdessä
työtehtäviä, aikatauluttamalla tarpeelliset palaverit ja jakamalla työtehtäviä. Ja niin,
viestimällä, viestimällä ja viestimällä. Saimme yhdessä aikaan paljon. Toimipisteiden
välinen yhteistyö tiivistyi, kokosimme yhteiset palaverit ja eteenpäin vietävät asiat,
veimme käytäntöön oppilaitoksen strategioiden mukaisia käytäntöjä.

Haasteina oli kuitenkin se, että opiskelijalle suunniteltu pedagoginen tuki ei
toteutunut opiskelijan tarpeita vastaavalla tavalla: päätökset ja toimet olivat
hallinnollisia, isot ryhmäkoot ja monenlaisen tuen tarve eivät tehneet mahdolliseksi
eriyttää opetusta. Pienryhmiin tottuneet, etä-ajan jälkeen heikoilla
opiskeluvalmiuksilla varustetut opiskelijat eivät saaneet useinkaan sitä
palveluohjausta tai pedagogista tukea, mitä he olisivat tarvinneet ja ohjaushenkilöstö
olisi halunnut antaa.



Kuvailemassani työssä olen kuitenkin oppinut paljon, luultavasti kaiken mitä
ammattilaisena osaan, enemmän kuin missään koulutuksessa koskaan. Aikaisempi
työni oli minulle tärkeä, työkaverit läheisiä, tehtävät vaihtelevia, haasteet suuria,
usein kiinnostavia, joskus silkkaa suoritusta. Olen tehnyt töitä luovien neropattien,
perusteellisten puurtajien, työkunnottomien lusmujen, kunnianhimoisten visionäärien,
mä olen vain töissä täällä-tyyppien ja empaattisten emohahmojen kanssa. Olen
saanut kokeilla kaikenlaista kiinnostavaa uuden koulutuksen kehittämisestä tiimien
vetämiseen, koordinointiin ja yhteiskehittämiseen. Tapahtumatuottajan ja
keittiöpsykologin rooleja unohtamatta. Kun olen kysynyt, voiko jotain uutta ideaa
toteuttaa, melkein aina on sanottu, että siitä vaan, hyvin harvoin ei. Olen ideoinut ja
intoillut tasapainossa pettymyksien ja turhautumisten kanssa.

Tutut kaverit hiekkalaatikolta

Tämä on oma tarinani, katsaus työhistoriaan, eräänlainen tilinpäätös yhden työuran
lopussa. Mikä sitten on oma näkökulma, ja mikä toisten? Ja miten ne sovitetaan
toisiinsa, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Muistat varmaan kun lapsena heräsit innokkaana uuteen aamuun, juoksit ulos ja
pihalla aurinko paistoi. Tapasit hiekkalaatikolla kaverit, ne, jotka olivat parhaat ja ne,
joiden kanssa tulit jotenkin toimeen. Neuvottelit heti alkuun siitä, mihin Minnan
silmäpuoli nalle pitäisi laittaa, jos oma yksisarvisesi seisoisi ruohikolla
laiduntamassa. Topin roska-auto olisi tuttuun tapaan laatikon nurkassa.Kokosit
hiekasta aitausta sillä aikaa kun kaverit taputtelivat kasaan linnoja ja uima-altaita.
Otit kaikki muutkin hiekkiksen ympärillä norkoilevat mukaan, ujon Miikan, ja Pyryn,
joka ei ollut hetkeäkään hiljaa.  Laitoit lelut ja kaverit hiekkalaatikolla mielestäsi
hyvään järjestykseen.

Jossain vaiheessa auringon eteen tuli pilvi. Kesäsade kasteli hiekan, yksisarvinen
kaatui lätäkköön, Minnan nalle likaantui mutaan. Naapuripihan jengi pyyhälsi
paikalle, joku potkaisi hiekkalinnan nurin ja haukkui Topin roska-autoa vanhaksi



romuksi. Järjestyksesi oli sotkettu, ja hyvä fiilis mennyttä. Poljit jalkaa ja raportoit
epäreilusta kohtelusta puistonpenkillä istuvalle luotettavan oloiselle aikuiselle. Hän
oli myötätuntoinen, mutta kehotti pyyhkimään kyyneleet ja aloittamaan
jälleenrakennuksen reippaasti. Manasit maailman epäreiluutta ja sääolosuhteita, ja
nielit lopulta kiukun. Selitit kavereille, että eiväthän ne toiset oikeastaan edes
tienneet, mitä tärkeää me olimme tekemässä. Minnan nallelta ei sentään irronnut
pää, ja Topinkaan ei kannattanut välittää muiden mielipiteistä. Jatkoit töitä tavalliseen
tapaan, yhdessä muiden kanssa.

Iltapäivällä nauratti jo vähän, väsytti ja oli hirveä nälkä. Lopulta oli lähdettävä kotiin ja
jätettävä hiekkatyöt kesken. Seuraavana päivänä tulisit taas samaan paikkaan,
samojen kavereiden kanssa rakentamaan linnoja, satoi tai paistoi. Ja jos hiekka
lentäisi, kaiken saisi rakennettua uudelleen Minnan, Topin, Miikan ja Pyryn kanssa.
Ehkä naapuripihan  jengikin tulisi mukaan.

Olemme luultavasti jo lapsena tavanneet hiekkalaatikolla kaikki ne ihmiset, joita
työelämä on eteemme tuonut, ja opetelleet kaikki ne taidot, joita työelämässä
luoviminen meiltä edellyttää. Olemme johtaneet, neuvotelleet, kuunnelleet,
joustaneet. Ottaneet mukaan, delegoineet, tunnistaneet vahvuuksia, rohkaisseet
osallistumaan.  Perustelleet, vastustaneet, kiukustuneet, hermostuneet. Potkineet
kaverin kakut nurin. Pyytäneet anteeksi. Olemme etsineet rajoja, koetelleet niitä.
Valvoneet öitä, yrittäneet ymmärtää ja sovitella. Ja kuunnelleet taas uudestaan ja
uudestaan, mitä toisilla on mielessä.

Miksi lähdin? Koska oli aika liikahtaa, olla rohkea, muuttua. Oli oikea aika mennä
eteenpäin, johtaa omaa toimintaa kohti omien arvojen suuntaan. Halusin kehittyä
työssäni uuteen suuntaan, rikkoa kuplan, haastaa itseni, kohdata omia arvojani
vastaavien arvojen ja strategioiden kanssa.

Lupasin uudelle kollegalleni, että harjoittelen tästä lähtien jonglöörausta. Ihan vain
siksi, että se auttaa keskittymään, ja tekee aivoille hyvää. Siksi, että oppisin uutta,



enkä hermostuisi kun pallot lipsuvat käsistä ja vierivät pitkin lattioita. Päätin oppia
pallottelun taidon, treenata päivittäin. Ensin yhdellä pallolla, sitten kahdella, ja
lopulta, jonain päivänä, pistelisin menemään kolmella, katse kohdistettuna
keskipisteeseen,
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