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 Esimiestaidot 2 näyttötehtävä  
 
Kehitysraportti  
 
Tärkeimmiksi kehityskohteiksi esimiehenä, esimiehen kanssa käydyssä keskustelussa valittiin 
seuraavat asiat:  
 

• Johtamisen mukauttaminen ihmistyypin mukaan 
• Tavoitteellisuus ja visiointikyky 
• Palautteen anto (positiivinen ja korjaava palaute)  
• Oman ajankäytön tehostaminen 

 
Esimiehenä tulisi oppia huomioimaan oman johtamisen mukauttamista eri ihmistyyppien 
mukaan. Esimerkiksi ideatyyppi tarvitsee erilaista johtamista kuin sosiaalinen tyyppi ja näitä 
eroja tulisi oppia ottamaan paremmin huomioon ihmisiä johdettaessa. Samaan asiaan liittyen 
tavoitteellisuutta pystyy tuomaan paremmin eri henkilöille, kun oppii tuntemaan millä tavalla 
kunkin alaisen saa motivoitua parhaiten tehokkaisiin tuloksiin ja miten tavoitteet saavutetaan 
parhaiten. Ensimmäinen askel on oppia tunnistamaan alaisten ihmistyypit ja lähteä miettimään 
sitä kautta mikä tyyli kullekin sopii. Mikäli en ole itse täysin varma, niin hyvä tapa on myös 
kysyä suoraan, että millä tavalla toinen toivoo tulevansa johdetuksi. Tärkeää on myös 
huomioida työmaalla olevat harjoittelijat, heidän kanssaan ”sokeutuu” helposti ja unohtaa, että 
työkokemusta ei ole vielä juurikaan ja perehdyttämistä täytyy muistaa tehdä tarpeeksi.  
 
Visiointikykyyn liittyen minussa näkyy hieman ideatyypin vähyys, olen monesti hieman 
enemmän harkitseva ja varman päälle pelaava, kuin riskejä ottava ja uusia visioita luova. 
Pystyn kehittymään asiassa, kun haastan itseäni menemään epämukavuusalueelle ja miettimään 
esim. vaihtoehtoisia työmenetelmiä yms. Lisäksi omassa työporukassani on ideatyyppejä, 
jolloin voin oppia visiointikykyä heiltä.  
 
Palautteen antaminen lähtee myös ihmistyyppien tunnistamisesta. On tärkeää tunnistaa millä 
tavalla annettu palaute kullekin sopii, toiselle suora lähestymistapa on parempi ja toiselle 
asioita joutuu joskus tuomaan ilmi enemmän vihjailemalla ja johdattavilla kysymyksillä. 
Palautteen antamisessa kehittyy parhaiten, kun sitä tekee esim. pienistäkin asioista. 
Positiivisesta palautteesta on helppo lähteä liikkeelle ja sen antaminen onkin helppoa, pääasia 
on, että sitä tekee ja huomioi ihmisiä. Korjaavan palautteen antamisessa on mielestäni hieman 
enemmän kehitettävää ja se on lajina myös vaikeampaa. Korjaavan palautteen antaminen täytyy 
miettiä hyvin etukäteen mielessään, jotta palautteella saadaan haluttu vaikutus ja se saadaan 
kohdistumaan asiaan eikä henkilöön.  
 
Oman ajankäytön tehostaminen nähtiin myös edelleen kehitettävä asiana. Hyviä tapoja on esim. 
aikatauluttaa omaa viikkoaan ja tehdä itselleen kalenterimerkintöjä tärkeimmistä työtehtävistä. 
Esim. työmaakierrokset voi aikatauluttaa itselleen säännöllisin väliajoin, koska työmaalla 
riittävän usein käyminen on yksi tärkeimmistä asioista. Muita ajankäytön tehostamisen tapoja 
on käsitelty raportin ”ajan ja energian hallinta” –kohdassa. Välissä tulee oppia sanomaan 
myös ”ei” asioille, jotka joku muu voi hoitaa tai mitkä eivät ole merkittäviä, autan helposti 
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muita ja osallistun välissä asioihin, jotka eivät kuulu suoraan tehtävänkuvaani. Katkaisen myös 
turhan helposti kesken olevat asiat esim. vastaamalla puhelimeen tai sähköpostiin, jolloin 
keskittyminen aina hieman häiriintyy ja tehokkuus vähenee. Myös asioiden delegoinnissa voin 
kehittyä, olen välissä huono antamaan muille tiettyjä töitä ja luottamaan, että homma tulee 
hoidettua.  
 
Keskinäinen yhteistyö esimiehen kanssa toimii molempien mielestä hyvin. Saan esimieheltäni 
riittävästi tukea ja opastusta työtehtävieni suorittamiseen. Lisäksi saan tehdä itsenäisiä 
päätöksiä ja kantaa niistä vastuun. Kehitettävät asiat liittyivät työmaan riittäviin ja oikea-
aikaisiin työjohtoresursseihin, asioista olisi hyvä keskustella ajoissa ja resurssit olla selvillä 
hyvissä ajoin.  
 
Omalta esimieheltäni tarvitsen tukea uusissa ja haastavissa työvaiheissa, joista itsellä ei ole 
välttämättä riittävää kokemusta vielä. Tällöin on tärkeää kertoa itse asioista, joissa kokee 
tarvitsevansa tukea. Itse arvostan selkeitä ohjeita ja näkemyksiä yleensä, mutta välissä toimii 
myös tapa, jossa esimies ohjaa oikeaan suuntaan esim. johdattelevilla kysymyksillä. 
Satunnaisesti koen tarvitsevani apua haastavien urakoitsijoiden kanssa, mikäli näkemykset 
eivät osu urakoitsijan kanssa yksiin. Tällaiset tilanteet liittyvät yleensä esim. urakkarajojen 
epäselviin kirjauksiin ym., joita molemmat osapuolet pyrkivät tulkitsemaan oman etunsa 
mukaiseen suuntaan.  
 
Odotan esimieheltä riittäviä ja oikea-aikaisia työnjohtoresursseja, jotta työvaiheita päästään 
suunnittelemaan riittävän ajoissa ja työ lähtee alusta pitäen oikeaan suuntaan. Esimieheltä on 
hyvä saada myös apuvoimia ja neuvoja, mikäli tuntuu hukkuvansa töihin eikä ehdi hoitaa 
kaikkia tarvittavia asioita. Organisaation puolelta on tärkeää, että esim. kokouspöytäkirjojen 
rakenne ym. on mietitty toimiviksi koko organisaatiossa. Tällöin työnjohdon ja urakoitsijoiden 
ohjaaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Lisäksi palaverit saadaan pidettyä tiiviisti ja 
tehokkaasti tällä tavalla.  
 
Alaisteni mielestä kehityssuunnitelmassani oli oikeita asioita, eikä kukaan osannut lisätä 
oikeastaan mitään asioita lisää. Asiat nähtiin myös tarpeeksi konkreettisina. Kehitettävän 
palautteen annosta yksi alaisistani esim. totesi, että hänelle minun täytyy sanoa korjaava palaute 
mahdollisimman suoraan, kiertelemättä ja joskus jopa hieman tylysti, koska hän saa sillä tavalla 
asiat parhaiten hoidettua. Positiivista palautetta annan ainakin osan mielestä riittävästi.  
 
Harjoittelijan kanssa käytiin keskusteltua myös siitä, että vaikka asioita katsotaan hänen 
kanssaan yhdessä läpi esim. työmaakierroksilla, niin hän tarvitsee monesti sen jälkeen vielä 
tukevaa keskustelua, että mitkä asiat olivat tärkeimpiä, että hän osaa keskittyä heti tärkeimpiin 
asioihin. Muutoin hän ei saa itsestään niin paljoa irti, koska aikaa menee liikaa ”pähkäilyyn” ja 
asioiden jäsentelyyn. Hänen kanssaan sovittiin, että listataan hänen kanssaan asiat 
tärkeysjärjestykseen aina kierroksen jälkeen, niin se selkiyttää paljon. Lisäksi harjoittelija totesi, 
että hänellä on päivän jälkeen aina paras fiilis, kun työt ovat ollut selkeitä, jolloin tehokkuus on 
parasta ja hän on saanut paljon aikaiseksi.  
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Ajankäytön tehostamisesta monella oli itsestään samankaltaisia ajatuksia ja esim. ”päivän top-5 
listat” nähtiin kaikkien mielestä hyvänä käytäntönä ottaa mukaan tehostamaan kunkin arkea. 
Lisäksi esim. työmaakierrosten kalenteriin laitot nähtiin hyvänä käytäntönä.  
 
Kaikkien mielestä työmaan tavoitteellisuus lähtee realistisen aikataulun laadinnasta, johon 
myös työnjohto osallistuu. Tällöin useamman ihmisen näkemys saadaan heti hyötykäyttöön ja 
aikataulun laatimisessa mukanaolo selkeyttää asioita paljon. Toisena tärkeänä asiana nostettiin 
esille aikataulun seuranta ja mahdollisiin poikkeamiin reagointi pikaisesti. Mikäli aikataulun 
antaa lipua ulottumattomiin, niin sillä on iso vaikutus ihmisten motivaatioon ja tehokkuuteen. 
Tällöin aikataulutehtäviä siirretään ja siirretään eteenpäin ja alkuperäinen  
merkitys katoaa. Tavoitteellisuutta saadaan parhaiten pidettyä yllä realistisilla aikatauluilla, 
jotka pitävät.  
 
Aion huomioida jatkossa paremmin ihmisten erilaisuuksia ja niihin liittyviä vahvuuksia ja 
heikkouksia johtamisessa. Omalla työmaallani ihmiset jakautuvat aika paljon eri 
ihmistyyppeihin, joukosta löytyy oikeastaan kaikkien neljän ryhmän edustusta, joten on 
äärimmäisen tärkeää oppia tunnistamaan ja tuntemaan ihmiset riittävän hyvin. Kävimme 
alaisteni kanssa keskusteluissa myös hieman läpi sitä, että minkälainen johtamistyyli kullekin 
sopii parhaiten ja miten kukin saa itsestään parhaiten tehoja irti.  
 
Palautteen annossa voin kehittyä parhaiten ottamalla härkää sarvista ja antamalla enemmän 
varsinkin kehittävää palautetta. Ajattelen hieman liian helposti, että loukkaan toista kehittävällä 
palautteella. Voin kehittää itseäni kehittävän palautteen antamiseen tarkoitetuilla työkaluilla, 
esim. käyttämällä hampurilaismallin-kaltaista tyyliä. Palautteenantotilanteeseen tulee myös 
valmistautua äärimmäisen hyvin etukäteen, jotta sillä saadaan aikaa haluttu vaikutus. Tässäkin 
tärkeää on muistaa ihmisten erilaisuus.  
 
Tavoitteellisuutta pystyn nostamaan paremmin esiin ainakin viikkopalavereissa työnjohtajien 
kesken. Mikäli asioita on hoitamatta, niin on tärkeää osata perustella miksi asiat täytyy hoitaa 
ajallaan. Hyvällä töiden ennakkosuunnittelulla ja valmistautumisella pystyn mielestäni myös 
kehittämään visiointikykyäni. Kun työt suunnittelee riittävän ajoissa hyvin, niin ideat ehtivät 
monesti kehittyä ja parantua vielä ennen varsinaisen työn aloitusta. Vastaavasti jos suunnittelua 
ja valmistautumista ei ole hoidettu, niin asiat tulee ainakin tehtyä vanhalla kaavalla ja luovuus 
ei pääse valloilleen.  
 
Aion kehittyä paremmaksi ihmistuntijaksi, joka tunnistaa paremmin eri ihmistyypit ja näiden 
vahvuudet ja heikkoudet sekä miten kutakin tyyppiä johdetaan parhaiten. Samalla kun opin 
tuntemaan ihmiset, niin myös palautteenantotaitoni paranevat, kun osaan antaa palautetta 
kullekin oikealla tavalla. Ajankäytössä aion kehittyä siten, että pääsen jatkossa suunnittelemaan 
aikatauluja, työvaiheita ym. aina riittävän ajoissa. Kun opin käyttämään päiväni tehokkaasti, 
niin se jättää minulle enemmän aikaa valmistautumiseen. Opettelen myös sanomaan ”ei” 
asioille, jos koen, että minulla ei ole aikaa. Tavoitteiden osalta opin varmistamaan, että 
ihmisillä on riittävä tieto ja käsitys asioista ja he pääsevät itse vaikuttamaan töidensä 
suunnitteluun. Tällöin tehtävien vastuuttaminen onnistuu tehokkaasti ja ihmisillä on enemmän 
motivaatiota hoitaa asioita, joihin he pääsevät vaikuttamaan.  
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Ajan ja energian hallinta  
 
Omaa jaksamista ajatellen on tärkeää, että töiden jälkeen jää riittävästi vapaa-aikaa ja 
harrastuksia. Fyysisen kunnon ylläpito (kuntosali) on ainakin itselläni tärkeä asia, koska se 
auttaa jaksamaan arjessa ja sen avulla pystyn itse ”nollaamaan” pään työasioista parhaiten.  
Perheen kanssa yhdessäolo-olo on tärkeää ja siihen tulisi kiinnittää myös enemmän huomiota. 
Välissä työasiat tulevat liikaa kotiin mukaan ja varsinkin ajatukset saattavat pyöriä työasioissa, 
vaikka olisikin kotona. Tällöin on kyllä fyysisesti paikalla, mutta henkinen läsnäolo puuttuu. 
Olen yrittänyt tarvittaessa pidentää työpäivää, jotta työasiat saisi tehtyä töissä ja ajatukset pois 
mielestä. Kuitenkin välillä tulee selattua puhelimella työsähköpostia iltaisin, mikä on huono 
käytäntö ja mistä olen saanut myös puolisoltani palautetta.  
 
Levon osalta minulla on parannettavaa yöunien pituudessa, nukun arviolta n. 6-7h lähes aina, 
mutta välissä unet jäävät n. 5-6h mittaisiksi. Tällöin varsinkin loppuviikkoa kohden huomaa, 
että omat energiatasot ovat alhaalla ja jaksamista ei tahdo työpäivän jälkeen riittää muuhun 
kuin pakolliseen. Minun tulisi opetella menemään ajoissa nukkumaan ja rauhoittaa ilta, jotta 
unen tule myös helpottuu. Iltaisin tulee katsottua liikaa televisiota ja selattua puhelinta, jolloin 
aivot käyvät herkästi ylikierroksilla eikä keho ja mieli pääse rauhoittumaan ja rentoutumaan.  
 
Omaa ajan ja energian hallintaa voi parantaa myös opettelemalla keinoja käsitellä stressiä. 
Välissä stressaan työasioita kotona liikaakin, enkä osaa jättää niitä työpaikalle. Hyviksi 
keinoiksi olen havainnut esim. muistilistojen teon, johon kirjaan keskeneräisiä asioita. Mikäli 
asia koskee esim. hankalaa urakoitsijaa, niin parhaaksi tavaksi olen huomannut hoitaa asian 
ennen kotiin lähtöä (lykkäämisen sijaan) esim. sähköpostilla tai soitolla, jolloin asian saa 
ainakin omasta mielestä osittain pois ja mahdollisesti jopa käsiteltyä.  
 
Tehostan päivittäistä ajankäyttöäni suunnittelemalla kalenteriani pidemmälle ajanjaksolle ja 
huomioimalla sinne työtehtäviksi esim. työmaakierrokset. Töiden suunnittelulle on tärkeää 
varata riittävästi aikaa, koska monesti asiat vaikuttavat paljon sekavammilta ja 
monimutkaisimmilta, jos niitä ei ole ehtinyt käsitellä ja työstää riittävästi. Voin oppia 
delegoimaan paremmin työtehtäviäni muille ja oppimaan luottamaan, että homma tulee 
hoidettua ilman. Asiassa voi lähteä liikkeelle pienin askelin, antamalla pieneltäkin tuntuvia 
töitä muiden hoidettavaksi ja kyttäämisen sijasta esittää esim. ohimennen kysymyksiä asiaan 
liittyen.  
 
Uutena tapana aion ottaa käyttää päivän TOP-5 –asialistan, joka toimii muistilistana 
tärkeimmille työtehtäville. Tällöin opin priorisoimaan omaa ajankäyttöäni ja siirtämään 
tarvittaessa päivän ”turhat työt” myöhemmäksi. Lisäksi pidän yllä muistilistatyyppistä listaa, 
jossa on listattu pidemmän aikavälin tehtäviä, jotka eivät ole niin kiireellisiä.  
 
Viimeisimpänä tapana omaa päiväänsä pystyy tehostamaan, kun oppii tekemään nopeammin 
päätöksiä. Tällöin työlista monesti lyhenee jo osittain ”itsessään” ja asiat saa pois 
päiväjärjestyksestä nopeammin. Päätöksenteossa on tärkeää muistaa, että monesti jokin päätös 
on parempi, kuin ei päätöstä lainkaan, koska ilman päättämistä asiat eivät ainakaan etene.  
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Tärkeää on myös oppia myöntämään itselle ja muille pieleen menneet päätökset.  
Työmaalla kaikille tulee olla selkeänä tavoitteet ja aikataulut, joiden mukaan toimitaan. 
Aikataulut tulee olla kaikkien nähtävillä. Mikäli aikataulu ei ole selvä, niin ei voi olettaakaan, 
että asioita hoidettaisiin ajallaan. Tärkeää on myös varmistaa riittävä ymmärrys, pelkkä 
aikataulu kopin seinällä ei itsessään varmista vielä mitään.  
 
Parhaiten aikataulun valvonta onnistuu silloin, kun työnjohto on itse osallistunut aikataulun 
laadintaan ja se on laadittu perustuen määriin ja menekkeihin. Samalla tulee monesti 
varmistettua aikataulun ymmärrys paljon paremmin. Mahdollisiin aikataulupoikkeamiin 
reagoidaan esim. kiinniotto-aikatauluilla.  
 
Viikkokokoukset työnjohdon kanssa ovat monesti paras työkalu asioiden tehokkaaseen 
johtamiseen ja läpikäymiseen. Valmistelen ennen kokousta kokouspöytäkirjan, jotta kokous on 
tehokas ja tärkeimmät asiat muistetaan käsitellä. Viikkokokouksessa tulee käytyä läpi myös 
ongelmia ja ne ratkeavat monesti jo itsestään, kun kaikki istuvat saman pöydän ääressä ja 
uskalletaan tehdä päätös. Viikkopalaverissa käydään läpi kunkin työnjohtajan aikataulujen 
seuranta ja toteutuminen sekä tulevat aikataulutehtävät.  
 
Mikäli on urakoitsijapalaveriviikko, niin työnjohto laatii 3 viikon aikataulun, joka käydään läpi 
ja niiden pohjalta pidetään urakoitsijapalaverin aikatauluosio. Urakoitsijapalaverit pidetään 
kahden viikon välein ja niissä on tärkeää olla mukana tärkeimmät urakoitsijat, jotta aikataulut, 
töiden yhteensovitus ja mahdolliset ongelmat tulee käytyä läpi ja niistä saadaan tehtyä 
kirjaukset pöytäkirjaan. Tärkeää on, että kunkin urakoitsijan kanssa on sovittu välitavoitteet jo 
neuvotteluvaiheessa, jotta toiminta on tavoitteellista.  
 


