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Mitä johtaminen on?
”Kuninkaan maailma on hyvin yksin-

kertainen. Kaikki muut ovat hänen 

alamaisiaan, hän hallitsee kaikkea.

Kuninkaan mielestä on tärkeätä säilyttää

arvovaltansa, eikä hän siedä

tottelemattomuutta.

Kuningas käskee, ja hän on koko avaruuden 

yksinvaltias. 

Mutta koska hän on hyvin hyvä, niin hänen 

käskynsä ovat järkeviä ja kohtuullisia.”



Karismaa vai mystiikkaa

• Johtaminen ei ole toiveunta vaan 

sopimuksiin perustuvaa tavoitteellista 

toimintaa

• Johtaminen lisää tehokkuutta ja auttaa 

ihmisiä onnistumaan

• Johtaja saa ihmiset tekemään sitä, 

mihin he eivät johtamatta ryhtyisi

• Parhaatkin ammattilaiset tekevät 

usein oikeita asioita väärään aikaan 
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Sinfoniaorkesteri lavalla 

• tiukkojen sääntöjen 

ohjaama

• kurinalainen

• hyvin harjoitettuna 

huippusuorittaja 
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on kuin armeija 



on kuin lautasellinen sammakoita

• villi, vapaa ja vaikeasti hallittava

• impulsiivinen, dynaaminen ja luova

• täynnä epävirallista vallankäyttöä
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Lavan ulkopuolella orkesteri



Missä johtaja johtaa? 

• Poissaolevia on vaikea johtaa

• Yhteisymmärrys ei synny ilman läsnäoloa 

• Johtaminen tapahtuu 

julkisesti pienessä tai 

isossa ryhmässä

• Onnistunut johtaminen

vaatii yhteisiä sopimuksia
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Johtajuus

Johtaminen koettelee 

• luottamusta

• velvollisuudentuntoa

• sitoutumista 

• tunteita

Joanne B. Ciulla



Johtajuus orkesterissa

• Taiteellinen johtajuus

• Hallinnollinen johtajuus

• Edustuksellinen johtajuus

• Epävirallinen johtajuus

• Ammatillinen johtajuus
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Johtajuus palvelee omaa tarkoitustaan



Ammattiroolin synty
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Persoona

• Oma käsitys itsestä

• Todellinen minä

• Ydinminä + sekoitus kaikkia

omia luonteenpiirteitä

• Usein tiedostamaton

• Muuntuva



Ammattirooli

• Opittu & tiedostettu

• Ennakoitavat toimintatavat

• Ympäristön ja historian määrittelemä

• Opettajat

• Ammattikunnan eliitti

• Työnantaja



Kaksi eri liikkuma-aluetta

Persoona

• Aina mukana

• Varmistaa yksityisten 

pyrkimysten toteutumisen

• Enemmän kuin työssä

tarvitaan

• Yksityiselämässä

Ammattirooli

• Opeteltava ulkoa

• Rajoittaa persoonaa

• Sallii tehdä myös sitä, mikä

ei ole itselle luontaista

• Suojaa persoonaa

• Työpaikalla



Ammattilainen

• Valitsee rooliinsa sellaisia 

piirteitä, joiden avulla tietää

saavuttavansa työn tavoitteet 

paremmin kuin omana itsenään

• Persoona ja ammattirooli 

muokkaavat toisiaan



Ammatillinen vuorovaikutus

• Perustehtävien välistä

puhetta

• Persoonasta riippumatonta

• Perustuu työtehtäviin

• Palvelee yhteisiä tavoitteita



Sosiaalinen vuorovaikutus

• Persoonien välistä

puhetta

• Perustuu tunteisiin ja 

henkilösuhteisiin

• Edistää tutustumista ja 

lähentymistä

• Yhdistää ihmisiä ihmisinä

• Välittää hiljaista tietoa



Ammatillinen vuorovaikutus

• Vuorovaikutus on näkyvä osa ammattiroolia 

• Sille tulee asettaa samat vaatimukset kuin muullekin 

ammatillisuudelle

• Vaikeissa vuorovaikutustilanteissa ihminen nojaa 

automaattisesti persoonaan 

• Ammattilainen ei unohda vuorosanojaan



Ammatillinen johtaminen
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”Musiikkia, 

musiikkia 

ehdottomasti vain 

musiikkia”

Leif Segerstam

Perustuu mielikuvien 

sijasta sopimuksiin



HALLINTO-

VALTA

ASIANTUNTIJA-

VALTA

Tehtävään sidottu valta

Virallista valtaa 

perustellaan tehtävällä

ja tarkoituksella, 

ei persoonalla

Asiantuntijavaltaa 

perustellaan 

ammattiroolilla ja 

perustehtävällä



Hallintovalta ei korvaa asiantuntijavaltaa …



… eikä asiantuntijavalta korvaa hallintovaltaa



Rajalla on rauhatonta

Avainkysymyksiä

• Mitä on sovittu?

• Kenelle asia kuuluu?

• Keitä se koskettaa?

• Mikä on orkesterin etu?

• Missä tarkoituksessa minä toimin?
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HALLINTO

-VALTA

ASIANTUNTIJA-

VALTA



”Auttakaa mutta älkää häiritkö”

Jorma Panula
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