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PÄÄTÖKSENTEKOKYKY, RISKITEKIJÄ! 
 
Sinäkin olet varmasti kuullut pomojen ja johtajien sanovan (ehkä olet jopa 
sanonut itsekin), että he ovat hyviä päätöksentekijöitä. Tieteelliset tutkimukset 
kertovat, että päätöksentekokyky on yksi työelämässä menestymisen tekijä. Ja 
samoin tutkimukset kertovat, että johtajille on keskimääräistä vahvempi 
päätöksentekokyky. 
 
Tuo ominaisuus, niin arvostettu kuin se usein onkin, muodostaa organisaation 
kannalta riskitekijän. Tulos, työhyvinvointi ja jopa myynti voivat 
merkittävästikin kärsiä tästä ominaisuudesta. Ennen kuin avaan, että mistä on 
kyse, niin pari sanaa aivojemme toiminnasta ja päätöksentekokyvystä. 
 
Me saamme vuorokauden aikana kymmeniä tuhansia impulsseja, signaaleja 
joihin aivomme reagoivat. Jokaisen kohdalta aivojen on nopeasti tehtävä 
arviointi, onko tuo uhka? Herkkyytemme lukea negatiivisia uutisia rakentuu 
osaltaan tuosta uhka-arvioinnista. Jollemme tunnista uhkia, niin ne saattavat 
tuhota meidät. Nopeuden tarpeen vuoksi meille muodostuu malleja, joiden 
kautta tulkitsemme meille tulevia viestejä. Nämä mallit ohjaavat meidän 
päätöksentekotapaamme. 
 
Suurin osa päätöksistä, joita päivän aikana teemme, on itse asiassa 
aikaisemman tapahtuman kautta muodostuneen mallin toistamista. Se on 
nopeaa, energiatehokasta ja jättää hieman enemmän aikaa oikeasti 
tunnistamattomien asioiden käsittelyyn. 
 
Siispä päätöksistä, joita sinä ja minä teemme, suurin osa on vanhojen 
päätösten toistamista, vanhojen polkujen tallaamista. Päätöksentekokyvyssä 
onkin tärkeää erottaa toisistaan aidosti uusien päätösten (joko uusi tilanne tai 
uusi arvio vanhasta tilanteesta) tekeminen ja vanhojen päätösten toistaminen. 
Kuormittuminen (kiire, stressi, unenpuute jne.) johtaa automaattisesti siihen, 
että aivomme ensisijaisesti pyrkivät tekemään ratkaisut vanhojen mallien 
pohjalta, niitä noudattaen. 
 
Uusista asioista päätöksentekijöinä meidät voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
pääryhmään: 

- pohtija, näille ihmiselle on tyypillistä kerätä tietoa, harkita vaihtoehtoja 
ja siirtää päätöstä eteenpäin. He myös saattavat yllättävän helposti 
antaa vastuun päätöksestä jollekin toiselle. 

- tavikset, nämä ihmiset kyllä keräävät tietoa, toiset enemmän toiset 
vähemmän, mutta he myös pystyvät etenemään asioissa. Näiden 
ihmisten päätöksentekoon vaikuttaa monet asiat; ympärillä olevien 
ihmisten toimintatavat, asian merkityksellisyys jne 

- päättäjä haluaa saada päätöksen aikaiseksi, mieluummin ennemmin kuin 
myöhemmin. Ne, joilla tämä ominaisuus on erityisen vahva, haluavat 
lisäksi että juuri he ovat se, joka päätöksen tekee. Heille ei ole tyypillistä 
laaja taustojen selvittäminen. He ovat tarvittaessa valmiita tekemään 
uuden, toisenlaisen päätöksen. 
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Esimiehistä monet, ja johtajista vielä useammat, ovat joko tavisten ”oikealla 
laidalla” lähellä päättäjiä, tai sitten ihan oikeasti päättäjien ryhmässä. 
Vertaistensa joukossa suurin osa heistä toimii hyvin ja työyhteisö toimii. Mutta 
kun työntekijöissä on enemmän pohtijoita ja heitä lähellä olevia taviksia, 
tilanne muuttuukin toisenlaiseksi. 
 
Työntekijät saattavat kokea, että pomo ei anna tilaa, pomo ei kuuntele ja sen 
myötä tulee kokemus siitä, että meitä ja meidän ajatuksia ei arvosteta. 
Toinen, vielä kuluttavampi mahdollisuus, on työntekijän ”ripustautuminen” 
pomoonsa. Pienetkin asiat vahvistetaan pomolta, asioihin jotka kuuluisivat 
työntekijän vastuulle ja vallan piiriin, viedäänkin pomon pöydälle. 
 
Ensimmäinen vaihtoehto johtaa helposti huonoon työilmapiiriin, jakoon jossa 
on ”me” ja ”ne pomot”. Tässä ilmapiirissä muutokset ja kehittyminen eivät 
tahdo edetä. Työyhteisöön saattaa ajan kanssa muodostua epävarmuuden, 
jopa pelon, ilmapiiri joka syö tuottavuuden. 
 
Toinen vaihtoehto johtaa pomon kuormittumiseen, päivät menevät 
työntekijöiden puolesta päätöksiä tehdessä ja omat työt hoidetaan sitten 
joskus muulloin. Kun tämä tilanne vielä antaa pomolle tunteen, että hän on 
tärkeä, suorastaan korvaamaton, niin tätä ei niin helposti tule huomanneeksi 
tai siihen tarttuneeksi. 
 
RATKAISU 
 
Ihan ensimmäiseksi on hyvä tunnistaa millainen oikeasti tyypiltään onkaan. 
Tähän auttaa seuraaviin kysymyksiin vastaaminen: 

I. Kun kohtaat oikeasti uudenlaisen tilanteen tai joudut tekemään 
päätöksen joita teet harvoin (esim. uusi koti), kuinka kauan 
päätösprosessi sinulta oikeasti kestää? 

1. Muutama päivä 
2. Muutama viikko 
3. Muutamia kuukausia  
4. Vieläkin kauemmin 

II. Kuinka helppo sinun on antaa päätös jonkun toisen tehtäväksi 
1. Minä teen päätökset, ei muut 
2. Satunnaisesti joku muu voi vähemmän tärkeässä asiassa tehdä 

päätöksen 
3. Päätökset syntyvät tasapuolisesti kulloinkin asiasta parhaiten 

perillä olevan toimesta 
4. Päätökset tekee useimmiten joku muu 

III. Kun mietit viimeistä kuukautta, niin kuinka usein oletkaan antanut 
samasta asiasta päätöksen jollekin alaisellesi (tai pyytänyt sellaista 
esimieheltäsi) 

1. Enemmän kuin kerran päivässä 
2. Muutamia kertoja viikossa 
3. Enintään kerran viikossa 
4. Kerran kuukaudessa tai harvemmin 
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Tee kertolasku valitsemiesi vaihtoehtojen luvuista (esim. I = 1, II = 2 ja III = 
2 à 1*2*2=4, tuloksesi on välillä 1 – 64). Mitä pienempi luku, sitä suurempi 
on sinun päätöksentekohalusi. 
 
Jos tuloksesi on enintään 8 (olet siis todellinen päättäjä), niin sinun kannattaa 
harkita seuraavia asioita: 

- Onko sinulla itse asiassa liikaa päätettävänä sellaisia asioita, joita 
oikeasti muut voisivat päättää?  

o Jos, niin tee itsellesi selväksi, mitkä ja minkä kokoiset asiat ovat 
sellaisia, että niihin sinun kannattaa arvokasta aikaasi käyttää? 

o Mieti, miten kerrot ihmisille, että heillä on oikeus (ja velvollisuus) 
ottaa vastuuta ja valtaa omaa työtehtäväänsä liittyviin asioihin. 

o Tue ihmisiä oppimaan uusi toimintamalli 
- Joudutko tarkentamaan tai tarkistamaan päätöksiäsi, kun ensimmäisellä 

kerralla ei ole ollut kaikki merkitykselliset tiedot käytettävissä? 
o Jos, niin etsi organisaatiostasi henkilö, jota käytät peilinä 

päätöksenteossa ja jolle ominaista on selkeästi sinua rauhallisempi 
päätöksenteko. 

o Valmenna hänet toimimaan kumppaninasi, peilinäsi, päätöksiä 
tehtäessä 

 
Jos tuloksesi on 9 – 27 (kuulut taviksiin, porukkaan joka parhaiten saa 
muitakin ihmisiä mukaan matkalleen), niin sinulla on hyvä todennäköisyys olla 
melko tasapainoinen päätöksentekijä. Sinun kannattaa kuitenkin harkita 
seuraavia asioita: 

- Kun olet kuormittunut, miten päätöksentekotapasi muuttuu; tulee 
vauhtia lisää vai hidastuuko? 

o Jos vauhtia tulee lisää, mitä se tarkoittaa tekemäsi päätöksen 
laadulle? 

o Jos vauhti hidastuu, jääkö jonkin päätöksen tekeminen liian 
myöhäiseen ajankohtaa? 

- Jos olet lähellä jompaakumpaa ääripäätä, mistä löytäisit kumppanin joka 
olisi toisella laidalla ja jonka kanssa sparraamalla saisit tehtyä parempia 
päätöksiä oikea-aikaisemmin? 

 
Jos tuloksesi on 28 tai enemmän (olet pohtija, äärimmäisen arvokas 
työyhteisöllesi, mutta helposti aliarvostettu tai jopa jäänyt ilman huomiota), 
niin sinun päätöksiisi on taustat kunnossa. Sinun kannattaa kuitenkin harkita 
seuraavia asioita: 

- Oletko menettänyt kiinnostavia mahdollisuuksia, kun olet jäänyt 
pohtimiseen kiinni? 

o Jos, niin kenen kanssa voisit käydä keskustelua päätöksistä, niin 
että voit myös sopia, milloin asia päätetään? 

- Saatko palautetta, että olet työyhteisössä jarru, kun haluat harkita 
vaihtoehtoja? 

o Voisitko käydä keskustelun työkavereiden tai esimiehesi kanssa 
työtavoista, joissa myös sinun arvioinnillesi annetaan tilaa ja 
päätöksenteolle annetaan yhteisesti sovittu kohtuullinen aika? 
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o Voisitko etsiä sellaisen tavan esittää omia pohdintojasi, että 
muutkin kiinnostuvat näkökulmistasi ( esim: ”tämä on varmaan 
hyvä vaihtoehto, mitenkähän tähän vaikuttaa sitten tuo _____?) 

- Tuntuuko sinusta epämukavalta (ehkä jopa hieman pelottavalta), kun 
päätöksiä singahtelee? 

o Voitko sopia esimiehesi kanssa, että ainakin sinun kohdallesi hän 
antaa selkeästi enemmän harkinta-aikaa? 

§ Minulla oli aikoinaan alaisena yksi yksikön johtaja, joka ei 
”koskaan” osallistunut yhteiseen päätöksentekoon. Hän oli 
kuitenkin omassa työssään erittäin menestyksekäs. 
Tunnistimme erään testin avulla hänet ”pohtijaksi”. 
Sovimme, että hän saa aina muutamia päiviä aikaisemmin 
pohjatiedot yhteiseen käsittelyyn tulevista asioista, jotta hän 
oikeasti ehtii makustella vaihtoehtoja. Lopputulemana oli, 
että koko meidän johtoryhmämme tuloksellisuus parani. 

 
Kuten varmasti ymmärrät, niin tämä ei ole työyhteisötaitojen koko kuva. Ja 
mittarina päätöksentekokyvystäkin ajattelun herättäjä, ei tieteellisesti eksakti 
(3 kysymyksellä ei persoonallisuuden piirteiden kirjo tule kunnolla esille). Jos 
haluat oikeasti ja kunnolla ottaa selvää omista työelämässä menestymiseen 
liittyvistä piirteistäsi, niin ota yhteyttä. 
 
Keskustellaan vaihtoehdoista sinulle ja/tai organisaatiollesi. Saattaisitte 
saavuttaa saman, kuin monet asiakkaamme, merkittävän kasvuloikan ja 
työhyvinvoinnin parantumisen. 


