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Mitä	tänään?
• Avaus	ja	esittelyt
• Ennakkotehtävästä	keskustelu	– omat	

kysymykset
• Johtajuus	ja	vaikuttavuus	– mistä	kaikesta	

puhumme,	kun	puhumme	johtajuudesta?
• Kurssin	järjestelyt	ja	suorittaminen
• Vertaisryhmien	perustaminen
• Välitehtävä
• Reflektio



Kuinka	moni	on?
Killan	hallituksen	puheenjohtaja?
Yhdistyksen	hallituksen	
puheenjohtaja?
Killan	tai	yhdistyksen	hallituksen	
jäsen?
Ylioppilaskunnan	hallituksen	jäsen?
Ylioppilaskunnan	toimielimen	
puheenjohtaja?
Jokin	muu?
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Osallistujien	esittelyt
Muodostetaan	kolmen	hengen	ryhmät.	
Käykää	kierros	ryhmässä	siten,	että	kukin	
voi	kertoa:

Kuka	on?
Mitä	tekee	nyt?
Miksi	päätti	lähteä	mukaan?
Millaisia	odotuksia	tältä	kurssilta?



Opettajien	esittelyt

Mitä	haluatte	tietää	minusta/meistä?
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Jari Tuukka



Ennakkotehtävä
Kysymykset
1) Millaisia vuorovaikuttamiseen ja vaikuttamiseen 
liittyviä periaatteita ja uskomuksia sinulla on? 
2) Millaisia vaikuttamiseen ja vuorovaikuttamiseen 
liittyviä kipukohtia olet kokenut? 
3) Millaisia kysymyksiä sinulla on oman vastuuroolisi ja 
siinä  vaikuttamisen suhteen tällä hetkellä?



Keskustelu	– ensimmäinen	kierros
Otetaan	luku	neljään
Muodostetaan	pienryhmät	– hakeutukaa	tässä	tilassa	sopivaan	paikkaan,	
jossa	voitte	keskustella.	Käykää	pikainen	esittelykierros.
Käykää	ryhmässä	keskustelu,	jossa	kukin	kertoo	1)	omista	periaatteistaan,	
ja	2)	omista	johtamiseen	liittyvistä	kysymyksistään	– pohtikaa	mikä	on	
samanlaista	ja	mikä	erilaista	kollegoiden	periaatteissa.	Pyrkikää	
arvostavaan	kuunteluun	ja	dialogiin.	Kysykää	tarvittaessa	lisää.
Kirjoittakaa	itsellenne	muistiinpanoja	seuraavaa	keskustelukierrosta	
varten
Aikaa	15	min



Keskustelu	– toinen	kierros
Otetaan	ryhmässä	luku	neljään
Muodostetaan	uudet	pienryhmät	– hakeutukaa	tässä	tilassa	sopivaan	
paikkaan,	jossa	voitte	keskustella.	Käykää	pikainen	esittelykierros.
Käykää	ryhmässä	keskustelu,	jossa	kukin	kertoo	ensimmäisellä	
kierroksella	käydystä	keskustelusta	– millaisia	periaatteita	ja	kysymyksiä	
nousi	esiin,	mikä	oli	samanlaista	ja	mikä	erilaista.	Pyrkikää	edelleen	
arvostavaan	kuunteluun	ja	dialogiin.	Kysykää	tarvittaessa	lisää.	
Tehkää	lopuksi	yhteisiä	päätelmiä	käydyistä	keskusteluista
Aikaa	15	min



Tauko	(10	min)
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Mistä	kaikesta	puhumme	kun	
puhumme	johtajuudesta	?
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Mitä	sinulle	tulee	
mieleen	sanasta	
johtajuus?



Johtajuus	on	käsitteenä	hankala
“There	are	almost	as	many	
different	definitions	of	
leadership	as	there	are	persons	
who	have	attempted	to	define	
the	concept.”	(Stogdill,	1974)

”We	all	know	what	leadership	is	
until	someone	asks	us	to	define	
it	specifically.” (Barker,	2010)
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Johtajuus	ja	vaikuttaminen
Johtajuus,	johtaminen,	vaikuttaminen,	
vuorovaikutus,	vallankäyttö,	
ohjaaminen,	organisointi,	manipulointi	
– Sosiaalisen	kanssakäymisen	käsitteet	
eivät	ole	selvärajaisia!
Tutkimus	vs.	käytäntö
Tulkinnat	vaihtelevat	– keskustelu!
Käytännössä	huomio	aikaansaamiseen	
ja	siihen,	mitä	maaliin	pääseminen	
edellyttää
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”It	is	all about a	leader”

Traits (->	1940´s)
• Question:	How	do leaders differ from others?
• Theories:

• Great	man –theory
• Trait theories

• Core assumption:	”Leaders are born”

Behavior (1940´s	->)
• Questions:	What do leaders do?	What is	effective

behavior?
• Theories and	concepts:

• Leader-member exchange
• Transactional leadership
• Managerial Grid		- Task vs.	People

• Core assumption:	”Leadership can be learned”

Contingency (1960´s	->)
• Questions:	What kind of	action	does the situation

require?	How	the context affect leaderhship?	
• Theories and	concepts:

• Multiple concepts e.g.	situational leadership theory,	
path-goal theory,	Fiedler’s LPC-model etc.

• From generic to	local explanations
• Core assumption:	”Effective leadership depends on	the

situation”

New	leadership (1980´s	->)
• Questions:	How	do leaders give purpose and	meaning

to	their followers?	
• Theories and	concepts:

• Multiple concepts,	e.g.transformational,	charismatic,	
visionary,	emotional,	value based leadersip etc.

• Core assumption:	”Leadership is	larger than life”



Collaborative and	collective leadership (1990->)
• A	shift from the individual centric view towards a	more collective view

and	understanding of	leadership
• Leadership is	relational,	dynamic,	collectively constructed,	processual,	

cultural,	and	highly contextual phenomenon
• Is	based on	the constructive ontology and	world view
• Everydayness of	leadership vs.	heroism and	exceptionality of	chosen ones
• Multiple concepts and	theories:	distributed,	collective,	shared,	relational,	

collaborative,	leaderless,	leaderful leadership,	leadership-as-practice etc.
• Core assumption:	Leadership emerges as	a	collective and	relational

process within a	context
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Crevani,	Lindgren,	Packendorff (2007)	Shared Leadership:	A	
Postheroic Perspective in	Leadership as	a	Collective
Construction.	International	Journal	of	Leadership Studies 3:1,	
pp.	40-67.



Johtajuuden	tai	vaikuttamisen	tasoja
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Crevani & Endrissat (2016) Mapping the leadership-as-practice
terrain. In the book: Raelin (ed.) Leadership as Practice – Theory
and Application. pp. 21-49.

Leadership-as-
Practice
– A	practice-
centered view on	
leadership

Leadership style
– A	leader-centric
view on	leadership

Relational
leadership
– A	focus on	
”becoming”	
in	relationships



Ydinviesti

“The	first	step	is	not	
action,	the	first	step	is	
understanding.	The	first	
question	is	how	to	think	

about	leadership.”	
– John	Gardner	

https://www.youtube.com/watch?v=wujVMIYzYXg
4.2.2019
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Conclusions	
• Many contemporary and	future organizations will require more contribution to	leadershp

from all their members
• Knowledge	intensive organizations and	shared leadership practices require more self-

leadership from each person	involved
• Local definition	of	leadership is	more relevant than a	general	definition	(Grint 2005)
• Authority and	power questions are still relevant (Denis,	Langley &	Sergi 2012)
• We could talk about hybrid (Gronn 2008,	2009)	or blended leadership (Collinson &	Collinson

2009)
• ”many forms of leadership can co-exist in the same context, with their degree of sharedness

varying depending on the situation” (Gronn, 2008) or ”a composite view of leadership implying
a mix of structured and emergent leadership roles” (Collinson and Collinson, 2009) 

• New	communication technology,	digitalization,	virtuality,	social	media	will not remove the	
basic needs of	leadership but will probably add complexity,	and	also new means to	control
people and	organizations will be evolved and	adopted.	A	good question is	how much
traditional managerial tasks will be taken care by intelligent systems in	the future?
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Kurssin	esittely	ja	
käytännön	asioita

4.2.2019
20



Oppimisesta
Keskustelkaa	hetki	ryhmissä,	
miten	johtamista,	
vuorovaikuttamista	ja	
yhteistyötä	opitaan	
mielestänne	parhaiten?

Yhteistä	jakamista



Kurssin	oppimisnäkökulma
Kokemuksellisuus	ja	kokemuksien	tutkiminen
Reflektio	– merkitysten	antaminen	kokemuksille
Vertaisuus	ja	merkitysten	synnyttäminen	
yhdessä	- konkstruktiivisuus
Teoriat,	käsitteet	ja	viitekehykset	apuna	
merkitysten	muodostamisessa
Valmentava	opettaminen
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Johdanto
• TU-E3160	Vaikuttavaksi	johtajaksi	kasvaminen	on	opiskelija-aktiiveille	tarkoitettu	

kurssi,	jonka	tavoitteena	on	tukea	vapaaehtoistoiminnan	johtajia	toimimaan	
entistä	vaikuttavammin,	oppimaan	tehokkaammin	syntyvistä	kokemuksista	sekä	
vahvistaa	aktiivien	keskinäistä	verkostoitumista.

• Kurssista	vastaa	Aalto	Ventures Programin	(AVP)	ja	Tuotantotalouden	laitoksen	
yhteistyössä	

• Kurssikokonaisuus	koostuu	kahdesta	erillisestä,	mutta	toisiinsa	liittyvästä	kurssista:	
helmi-maaliskuussa	toteutettavasta	kolmen	opintopisteen	kokonaisuudesta	ja	
joulu-tammikuussa	toteutettavasta	kahden	opintopisteen	jatko-osuudesta.	

• Ensimmäisessä osassa tarkastellaan painotetummin omia kokemuksia ja käydään 
niistä keskustelua 

• Toisessa osassa tehdään yhteenveto kokemuksista ja syvennetään omaa 
johtamisajattelua edelleen sekä katsotaan eteenpäin

• Kurssin	opettajina	toimivat	TkT Jari	Ylitalo	ja	DI	Tuukka	Kostamo



Tavoitteet	ja	hyöty	osallistujalle
• Tukea	meneillään	olevaan	johtamis- ja	vastuutehtävään
• Tukea	oppimiseen	ja	kehittymiseen	johtajana,	vuorovaikuttajana	ja	

suhdetoimijana
• Tukea	arvostavan	kuuntelun	ja	vuoropuhelun	oppimiseen
• Oman	ymmärryksen	vahvistuminen	tiimi- ja	yhteisödynamiikasta
• Syventää	omista	vuorovaikutuskokemuksista	oppimista	aiempaa	paremmin	–

reflektiivisyyden	kehittyminen
• Vahvistaa	näkemystä	ja	käsitystä	johtamisesta	osana	omaa	ammatillista	

tulevaisuutta
• Verkostojen	ja	vertaisuuden	vahvistuminen
• Opintopisteitä	opiskelijajärjestötoiminnasta



Kurssikokonaisuuden	toteutus
• Ensimmäisen	kurssin	laajuus	on	3	op	ja	toisen	2	op
• Avausosa	koostuu	koko	ryhmän	yhteisistä	työpajoista	(4	kpl),	

vertaisryhmätyöskentelystä	(3	krt)	sekä	yksilöllisistä	tehtävistä	(5	kpl)
• Kurssin	kesto	on	noin	kaksi	kuukautta.	Aloitus	helmikuun	alussa	ja	päätös	

huhtikuu	alussa	2019.
• Ensimmäisen	kurssin	työpajat	toteutetaan	TUAS	talossa	seminaarisaleissa	

TU6	ja	TU5
• Kurssien	toteutuskieli	on	suomi
• Kurssien	arvostelu	on	hyväksytty/hylätty
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Prosessi	– ensimmäinen	kurssi	(3	op)
• Ennakkotehtävä
• Aloitustyöpaja 30.1.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)

Vaihtoehtoinen	aloitustyöpaja	4.2.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)
• Välitehtävä	I	ja	ensimmäinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Toinen	työpaja	– Itsensä	johtaminen	ja	voimavarat	20.2.	klo	17-20	(TUAS	

talo,	TU6
• Välitehtävä	II	ja	toinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Kolmas	työpaja	– Tiimin	johtaminen	ja	johtajuuden	kontekstuaalisuus

14.3.	klo	9-12	(TUAS	talo,	TU5)
• Välitehtävä	III	ja	kolmas	vertaisryhmäkeskustelu
• Päätöstyöpaja 9.4.	klo	9-12	(TUAS	talo,	TU5)
• Yhteenveto	ja	reflektioessee,	DL	30.5.
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Prosessi	– jatko-osa	(2	op)
• Oman	johtajuus- ja	vuorovaikutusajattelun	syventäminen	– essee	(joulukuu	2019,	

sovitaan	myöhemmin)
• 2 artikkelin referointi 
• Oman johtamis- ja vaikuttamisfilosofian kiteyttäminen
• Oman tulevaisuustarinan kiteyttäminen – millainen vaikuttaja ja johtaja toivon olevani 

tulevaisuudessa ja mitkä tekijät ovat tärkeitä omassa kehittymisessä jatkossa
• Keskustelu ja yhteenveto vertaisryhmissä

• Reflektio	ja	tulevaisuustyöpaja		(tammikuu	2020,	sovitaan	myöhemmin)
• Yhteenveto ja jakaminen – avoin dialogi
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Välitehtävät
Kurssiin	sisältyy	kolme	työpajojen	välillä	toteuttavaa	tehtävää
Välitehtävissä	on	yksilöllinen	osa	ja	vertaisryhmälle	yhteinen	osa
Kukin	1)	pohtii	ja	kuvaa	ensin	omia	kokemuksiaan	järjestötyössä	ja	–
roolissa	tehtäväannon	mukaisesti,	2)	lukee	välitehtävään	liittyvän	tekstin	
ja	tekee	siitä	muistiinpanot,	ja	tämän	jälkeen	3)	vertaisryhmä	käy	
keskustelun	ja	tekee	yhteiset	päätelmät	kokemuksista	ja	tekstistä	– ja	
palauttaa	päätelmät	yhteisenä	raporttina	
Välitehtäväkeskustelut	ja	lukemistot	pohjustavat	aina	seuraavaa	
työpajatyöskentelyä	ja	luovat	perustan	omalle	yhteenvetoesseelle
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Vertaisryhmät
Kurssin	osallistujat	muodostavat	avausjaksolla	kolmen	hengen	
vertaisryhmät
Ryhmien	kokoonpanoissa	pyritään	”sekajakoihin”
Ryhmät	sopivat	tapaamisajankohdat	(3)	etukäteen	koko	työskentelyn	
ajaksi
Vertaisryhmä	palauttaa	kustakin	tapaamisesta	yhteisen	raportin	käydystä	
keskustelusta
Vertaisryhmäkeskustelut	ovat	lähtökohtaisesti	kasvokkaisia dialogeja,	
mutta	Skype-yhteys	on	epätoivoisissa	tilanteissa	sallittu
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Kurssin	suorittaminen	(1.	osa)
Työpajaosallistuminen	(4	kpl)
Välitehtävät	ja	vertaisryhmäkeskustelut	(3-4	kpl)
Henkilökohtainen	yhteenvetoessee	(DL	30.4.)

- välitehtävämateriaalien	ja	lukemistojen	hyödyntäminen

Omakohtainen,	reflektiivinen	ja	kriittinen	omien	ajatusten,	
kokemusten	ja	suhtautumisten	tarkastelu
Dialogisuus,	vertaisuus	ja	arvostava	muiden	kuuntelu	ja	
kohtaaminen
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Vertaisryhmien		muodostaminen
1. Muodostetaan	vapaasti	neuvotellen	sellaiset	kolmen	hengen	

vertaisryhmät,	joissa	koette	mahdollisena	keskustella	ja	jakaa	
kokemuksianne	- ainoana	rajoituksena	on	vaatimus	”sekajaoista”,	ei	
pelkästään	saman	killan,	hallituksen	tai	yhdistyksen	edustajia	yhdessä	
ryhmässä.	Istukaa	alas	kun	olette	muodostaneet	ryhmänne.

2. Varatkaa	kalenteristanne	kolme	1,5	tunnin	mittaista	yhteistä	aikaa	
tavataksenne	ennen	kutakin	työpajaa	(20.2.,	14.3.	ja	9.4.).	Ajankohta	
voi	olla	mahdollisimman	lähellä	seuraavaa	työpajaa	ja	sellainen,	että	
olette	ehtineet	tehdä	yksilöllisen	osuuden	välitehtävästä



Välitehtävä	I
Yksilöllinen	osuus
1. Mieti	omia	ajankäytön	hallintaan,	priorisointiin,	ja	jaksamisesta	huolehtimiseen	liittyviä	

käytänteitäsi	ja	kokemuksiasi.	Miten	suunnittelet	ajankäyttöäsi?	Miten	priorisoit	tekemisiäsi?	
Millaiset	tekijät	ja	tapahtumat	muuttavat	aikomuksiasi?	Miten	pidät	omasta	jaksamisesta	
huolta?	Kirjoita	lyhyt	kuvaus	käytänteistäsi.	Arvioi,	mihin	kaikkeen	olet	omien	käytänteiden	
osalta	tyytyväinen	ja	missä	kohdin	haluat	muutosta	tai	kehittyä.	Lähetä	kuvauksesi	
vertaisryhmäsi	kahdelle	muulle	jäsenelle	ennen	sovittua	tapaamistanne	siten,	että	toiset	
ehtivät	tutustua	mietteisiisi	ja	kokemuksiisi.

2. Lataa	ensimmäiseen	välitehtävään	liittyvä	teksti	(Covey (1989)	Inside-out)	MyCoursesista.	
Perehdy	tekstiin	ja	tee	itsellesi	muistiinpanot	– mitkä	olivat	tekstin	ydinviestit,	mitä	ajatuksia	
teksti	sinussa	herätti?
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Välitehtävä	I
Yhteinen	osuus
1. Lukekaa	ja	perehtykää	toistenne	itsensä	johtamisen	käytänteisiin	ja	kokemuksiin	

ennen	vertaisryhmän	sovittua	tapaamista.	Tehkää	itsellenne	muistiinpanoja	
huomioistanne.	Mikä	kokemuksissa	ja	käytänteissä	oli	samankaltaista?	Mikä	
erilaista?

2. Käykää	keskustelu	itsensä	johtamisen	kokemuksista	ja	kehitystarpeista	sekä	
artikkelin	herättämistä	ajatuksista.	Tehkää	yhteisiä	päätelmiä	ja	yhteenveto	siitä,	
millaisia	ajatuksia	henkilökohtaiset	kokemukset	ja	käytänteet	sekä	teksti	herättivät	
teissä	itsensä	johtamisesta.

3. Kirjoittakaa	lyhyt	tiivistelmä	käymästänne	keskustelusta	ja	yhteisistä	päätelmistä.
4. Tallentakaa	raporttinne	MyCourses sivuille	viimeistään	19.2.	klo	10.	
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Päätöskeskustelu

Jutelkaa	hetki	kolmen	hengen	
ryhmissä	siitä,	mitä	mietteitä	
avaustyöskentely	herätti?

Kysymyksiä?

Kiitos	aktiivisuudesta!
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