
 

 
Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith: 

TIIMIT JA TULOKSEKAS YRITYS  
 

 
”Tiimi on keino eikä päämäärä.”  
Tämä oli ehkä huikein valistuminen minulle koko Tiimiakatemian aikana. Olen ollut 
paikassa jossa tiimejä käytetään oppimisen työkaluina, mutta en ole todellisuudessa 
ymmärtänyt mistä niissä on kyse. Puhutaan aina tiimiytymisestä ja tiimihengen 
kohottamisesta mikä voi virheellisesti johtaa juuri siihen käsitykseen, että tiimiksi 
tuleminen on itsessään se päämäärä. Todellisuudessa päämäärä on tulokset, se mitä 
tiimillä voi saavuttaa. Näin ollen koko toiminnan painopiste täytyy olla lujan 
suoritusmoraalin luomisessa.  
 
Hauskuus on olennainen osa tiimitoimintaa,  
mutta se voi virheellisesti sulkea pois sen tosiasian, että tiimitoiminnan on oltava 
hyvin kurinalaista. Manifantissa olemme keskittyneet tänä syksynä vahvasti juuri 
tiimiytymiseen ja hauskanpitoon mikä on johtanut siihen, että todellisuudessa olemme 
jumittuneet paikoillemme valetiimin vaiheeseen. Kaikki ovat turhautuneita, kun 
selkeä päämäärä puuttuu eikä ole myöskään mitattavia suoritushaasteita jotka 
aktivoisivat tiimiä toimimaan. Esimerkiksi rahallinen vaade puuttui tältä syksyltä 
täysin, kun kaikki saivat vaateensa täyteen jo viime keväänä Prismasta ansaitsemillaan 
tuloilla.  
 
Todellisuudessa hauskuus tiimityössä liittyy olennaisena osana juuri vaikeista 
haasteista selviämiseen.  
Se auttaa selviämään huippusuoritusten vaatimista paineista ja tiukasta työtahdista ja 
saa parhaimmillaan tiimissä aikaan tunteen, että on saanut olla osana jotain itseään 
suurempaa.  
 

 
Miksi sitten haluaisin olla osa tiimiä eli mitkä ovat tiimin hyödyt?  
Tiimit ovat toimiessaan huomattavasti tuottavampia kuin esim. työryhmät. Tämä 
johtuu siitä, että ihmiset ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään ja tukemaan 
toisiaan. Suorituskeskeisyyden ansiosta tiimissä huomaa ne puutteet tiedoissa ja 
taidoissa mitä sekä tiimillä, että henkilöillä on määränpään saavuttamiseksi.  
 
Vastuuntunto tiimiä kohtaan kannustaa itsen kehittämiseen,  
mistä johtuen oppiminen on tiimeissä poikkeuksellisen tehokasta. 
Tiimien poikkeuksellinen kommunikaatiokäytäntö myös tukee ihmisten oma-
aloitteisuutta ja ongelman ratkaisua. Tiimit ovat sitoutumisesta johtuen hyvin 
joustavia ja niissä on huomattavasti helpompi toteuttaa muutoksia kuin tilanteessa 
jossa ihminen on yksin asiansa kanssa.  
 
Tiimin selkein kilpailuetu on kuitenkin se, että tiimissä hyvin monenlainen tieto 
ja taito yhdistyvät.  
Tämä mahdollistaa monenlaisiin haasteisiin vastaamisen ja mitä erilaisimpien 
innovaatioiden synnyttämisen. Mistä sitten johtuu tiimien vastustus? Ensimmäinen 



syy voi olla se, että tiimiltä puuttuu selkeä päämäärä, joka ohjaisi toimintaa. 
Jäsenet tuhlaavat aikaansa loputtomissa kokouksissa, joista lopputuloksena voi olla 
vain enemmän valitusta kuin konkreettisia tekoja. Tästä seuraa turhautuminen ja 
uskon puute koko toimintaa kohtaan. Itse kärsin tällaisesta uskon puutteesta viime 
syksynä ja luulen myös, että se on osaltaan yksi syy miksi ihmiset lähtevät 
Tiimiakatemialta pois kesken kaiken.  
 
Tiimiakatemian haaste on siinä, että ei ole selkeää suoritushaastetta  
mitä varten tiimi muodostetaan. Tiimin on itse luotava nämä suoritushaasteet. Vai 
voidaanko liike-elämän oppimista pitää kenties päämääränä jota varten on kehitetty 
täpitys, jonka pohjalta voidaan asettaa selkeitä suoritustavoitteita joita voidaan 
myös mitata? (Tiimiakatemian haaste on toisaalta myös siinä, että virheisiin 
kannustetaan. Siinä on se vaara, että se hälventää pois terveen epäonnistumisen 
pelon joka motivoi tiimejä yhä parempiin suorituksiin.)  
 
Vaikeudet voivat johtua myös siitä, että ei yksinkertaisesti uskalleta heittäytyä ja 
jättää omaa kohtaloa toisten varaan.  
Koko aiempi elämä on todennäköisesti tukenut pelkästään yksilösuorituksiin. On 
totuttu selviämään yksin ja tiimi voidaan kokea vain taakaksi joka vaikeuttaa 
entisestään tilannetta. Mielestäni meidän tiimin Jukka on osoittanut poikkeuksellista 
kehittymistä juuri tässä mielessä. Vielä viime syksynä hän piti visusti omat asiakkaat 
ominaan. Nyt hän uskoo selkeästi siihen, että tiiminä voimme saavuttaa enemmän 
kuin yksilöinä. Tästä osoituksena hän on tuonut kaikki vanhat asiakkaansa meille ja 
haluaa, että kehitämme yhteisen tarjonnan ja yhteisen markkinoinnin sen sijaan, 
että olisimme pelkkä työryhmä joka tekee omia projektejaan ja vaihtaa kuulumisia 
kahdesti viikossa. Hän myös uskaltaa laittaa itsensä alttiiksi siinäkin mielessä, että 
myöntää tarvitsevansa muiden apua tavoitteisiin pääsemiseksi.  
 

 
Tiimiin liittyvä vastustus voi johtua myös organisaation heikosta suoritus-
moraalista.  
Meidän tiimimme on kärsinyt tästä koko syksyn. Suoritustavoitteissa ei ole pysytty, 
eikä niitä ole liioin vaadittu. Sitoutumattomuus johtuu siitä, että tiimi ei ole 
vakuuttunut siitä että suoritukset  
(kuten asiakaskäyntitavoitteet, kirjapisteet) ovat todella tärkeitä. Vakuuttumat-
tomuus puolestaan johtuu siitä, että lähiajan suoritustavoitteiden on oltava suoraan 
sidoksissa kokonaispäämäärään. Tämä on ollut mahdotonta, koska Manifantin 
päämäärä on kateissa. Painopiste on siirtynyt tämän seurauksena suorituksista 
politikointiin.  
 
Johtoryhmä on ollut kiinnostuneempi puimaan asioita kuin sitoutumaan 
selkeisiin tavoitteisiin jotka vastaisivat tiimiläisten odotuksia. Tästä konkreet-
tisimpana esimerkkinä on täpityksen siirtäminen syrjään.  
 
Tiimi tarvitsee viisi asiaa toimiakseen 

 mielekäs päämäärä,  

 yksityiskohtaiset suoritustavoitteet,  

 yhteinen toimintamalli eli työskentely tavat,  

 täydentävät taidot ja yhteisvastuu.  



Tiimin päämäärä luo sille identiteetin.  
 
Tästä johtuen Manifantin brändin rakennuskin on ollut tähän mennessä 
käytännössä mahdotonta. Ainakin aluksi päämäärän luonnin vaikeus johtui siitä 
harhaluulosta, että tiimi ei voi omistaa päämäärää jollei se ole täysin tiimin 
yhdessä luoma ilman johdon puuttumista asiaan. Päämäärän luominen 19 
hengen turvin on kuitenkin lähes mahdoton tehtävä.  
 
Todellisuudessa johdon asettamat suuntaviivat auttavat tiimejä pääsemään 
alkuun päämäärän luomisessa.  
 
Päämäärän löytäminen on myös jatkuva prosessi, jonka parissa työskentelyä 
huipputiimit eivät lopeta missään vaiheessa. Se ei ole siis kiveen hakattu laki, 
jonka täytyy olla täydellinen heti ensi yrityksellä. Ilman sitä on kuitenkin 
mahdotonta olla tiimi, koska se antaa tiimille merkityksen ja tunnelatauksen 
toimintaan.  
 

Päämäärää tukemaan on tehtävä selkeästi mitattavia suoritustavoitteita.  
 

 Niiden tehtävänä on pitää päämäärä selkeästi mielessä ja seurata sen 
edistymistä.  

 Ne toimivat myös kannustimina, pieninä voittoina matkalla maaliin.  

 Toimiakseen niiden on oltava yksityiskohtaisia, jotta niistä on helppo 
keskustella rakentavasti. Ei esim. synny tilannetta jossa syytetään jäseniä 
laiminlyönnistä, vaikka kyseessä voi olla todellisuudessa se, että 
tavoitteet on ymmärretty eri tavalla.  

 Ollakseen tehokkaita suoritustavoitteiden on myös vaadittava kaikilta 
tiimin jäseniltä saman verran panoksia ja oltava mukaansatempaavia. 
Niihin on sisällyttävä pelko epäonnistumisesta, joka aiheuttaa jännitystä 
ja onnistumisen tarvetta.  

 Eli suoritustavoitteiden on oltava riittävän haastavia, jotta ne sitouttavat 
tiimiläiset näyttämään kykynsä.  

 Niiden on kuitenkin oltava myös realistisia ja joskus niitä voi olla myös 
viisasta alentaa jos ne näyttävät mahdottomilta.  

 
Ainakin jos tiimi on jumissa, on tärkeää päästä tavoitteisiin ja saada voittoja, 
jotka kohottavat tiimin itsetuntoa.  
 
Tiimin toimintamallia kehitettäessä ydinkysymykset ovat kuinka jatkuva jäsenyys 
tulee ansaita ja kuinka tiimi tekee/muokkaa päätöksiä. Tällä hetkellä en osaa 
vastata kumpaankaan Manifantin osalta. Meidän on syytä palata tiiminä takaisin 
näiden perusasioiden juurelle.  
 
Osana toimintamallia tulee myös miettiä mitä taitoja tiimin on tarpeen kehittää 
ja kuinka aikataulut laaditaan ja miten niissä pysytään.  
 
Kaikista tärkein asia tiimin toimintamallissa on se, että kaikki antavat saman 
todellisen työpanoksen. Tämä tarkoittaa niinkin pieniä asioita kuin treeneihin 
osallistuminen ja niissä kommentointi. ”Jos muutama henkilö tekee kaiken 



todellisen työn, tuloksena ei voi olla oikea tiimi.” Tämä edellyttää myös johto-
ryhmältä taitoa siinä mielessä, että tiimille ei tuoda asioita vain hyväksytettäväksi 
vaan niihin on kaikkien mahdollisuus vaikuttaa. Tiimin toimintamalli tarvitsee 
toimiakseen tiettyjä välttämättömiä taitoja. Jokainen tiimi tarvitsee tietynmäärän 
toiminnallista ja teknistä asiantuntemusta. Esimerkiksi on mahdotonta ratkaista 
kuinka ihon rypyt saadaan poistettua ilman leikkausta kemikaalien avulla, jos 
tiimissä ei ole lainkaan kemian tai lääketieteen osaamista.  
 
Tiimitoiminta edellyttää myös ongelmanratkaisu ja päätöksenteko taitoja,  
jotta nähdään edessä olevat ongelmat ja mahdollisuudet sekä kyetään tekemään 
kompromissit ja päätökset etenemistavasta. Nämä taidot kehittyvät kuitenkin 
yleensä parhaiten tekemällä.  
 
Tiimitoiminta ei ole myöskään mahdollista ilman vuorovaikutustaitoja, koska 
yhteistä päämäärää ja yhteisymmärrystä ei voi syntyä ilman tehokasta kommu-
nikaatiota ja rakentavia ristiriitoja.  
 
Vuorovaikutustaidot tarkoittavat riskin-ottokykyä, kykyä antaa rakentavaa 
kritiikkiä ja pysyä objektiivisena, aktiivista kuuntelua, hätiköityjen syytösten 
välttämistä sekä toisten saavutusten tunnustamista ja tukemista.  
 
Taidoissa on kuitenkin mahdollista kehittyä joten niiden ei tulisi antaa liikaa ohjata 
tiimin muodostamista. Jos tiimille ei ole asetettu yhteistä päämäärää ja 
toimintamallia sillä ei ole myöskään yhteisvastuuta suorituksista joka pitäisi sen 
tiiminä. Yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että luvataan olla vastuussa tiimin 
tavoitteiden saavuttamisesta. Se antaa jokaiselle tiimiläiselle oikeuden sekä antaa, 
että vastaanottaa palautetta.  
 
Käytännössä yhteisvastuun saavuttaminen vaatii jokaiselta tiimiläiseltä 
riskinottoa, toisiin ihmisiin sitoutumista ja luottamista.  
 
Yhteisvastuu tiimistä kasvaa tekojen kautta. Taistellessaan yhdessä haasteiden läpi 
ihmiset rupeavat luottamaan toistensa kykyihin ja alkavat paneutua myös tiimin 
yhteisen asian ajamiseen henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi.  
 
Huipputiimeistä löytyy kaikki nämä viisi tiimin välttämätöntä asiaa: 
 

1. mielekäs päämäärä,  
2. yksityiskohtaiset suoritustavoitteet,  
3. yhteinen toimintamalli eli työskentely tavat,  
4. täydentävät taidot ja  
5. yhteisvastuu,  

 
mutta ne ovat myös erityisen sitoutuneita toistensa kehitykseen ja menestykseen. 
Huipputiimeissä jokainen ajatus tarkastetaan koko tiimillä ennen toimeen 
ryhtymistä. Niissä onkin vain muodollinen johtaja edustus tarkoituksessa. 
Todellisuudessa johtajana voi toimia aina kulloiseenkin haasteeseen sopiva henkilö. 
Henkilöt osaavat ottaa oma- aloitteisesti johdon kun se on kannattavinta. Tiimin 
jäsenet ovat innostuneita eikä heiltä tarvitse pyytää erikseen ylimääräistä 
työpanosta vaan he tekevät sen itse. 



Todellinen huipputiimi näkyy ulospäin. Sen positiivinen työilmapiiri ja huippu-
tulokset herättävät muussa organisaatiossa mielenkiintoa ja ihailua.  
 
Sen vaikutus voikin kiiriä myös muuhun organisaatioon jalkauttaen myös muille 
samoja arvoja koskien esimerkiksi asiakaslähtöistä ajattelua. Tiimiksi kasvaminen 
lähtee siitä, että on työryhmä. Työryhmä on ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät 
yhdessä, mutta perustavat suorituksensa parhaimpien suoritustensa summaan. Tiimi 
sen sijaan tavoittelee merkittävämpiä suorituksia kuin jäsenet voivat yksilöllisissä 
tehtävissään saada aikaan.  
 
Yrityksen on syytä miettiä ennen tiimin perustamista onko se tarpeen.  
 
”Jos suoritustavoitteisiin päästään sillä, että yksilöt tekevät työnsä moit-
teettomasti, työryhmä on helpompi, turvallisempi ja vakaampi vaihtoehto kuin 
vaikeammin määriteltävissä oleviin tiimisuorituksiin pyrkiminen. ” Sillä jos jäsenet 
eivät sitoudu tiimiin muodostuu valetiimi, joka on suorituksiltaan kaikista heikoin 
ryhmä.  
 
Valetiimissä ei pyritä vakavissaan asettamaan tiimille päämäärää,  
saavuttamaan suoritustavoitteita, eikä kehittämään yhteistä toimintamallia, mutta 
kutsutaan itseä tiimiksi. Manifant on valetiimi jonka jäsenet hehkuttavat ulospäin 
olevansa huippu tiimi, mutta jotka puhuvat yksityisissä keskusteluissa tiimin 
ongelmista tuoden niitä kuitenkaan rakentavasti julki koko tiimille.  
 
Tiimiläiset syyttelevät muita, ennen kaikkea johtoryhmää, ja sanovat itse 
tietävänsä kuinka tulisi toimia.  
 
He eivät kuitenkaan tee aloitetta ja toimi. Joissain jäsenissä on myös havaittavissa 
itsekästä kunnianhimoa tai kaunaisuutta tiimiä kohtaan. Yksi syy siihen miksi 
olemme valetiimi voi olla se, että emme ole ymmärtäneet tiimiratkaisun hyötyjä. 
Ainakin minä ymmärsin vasta luettuani tämän kirjan mistä todella on kyse ja ainut 
keino millä voimme päästä taas liikkeelle ovat suoritukset. Valetiimin ja 
potentiaalisen tiimin ero on siinä, että potentiaalisella tiimillä on merkittävää 
lisäsuorituksen tarvetta.  
 
Nyt kun tarkemmin sitä ajattelen, Jukan valinta tiimiliideriksi  
 
äänin 12/16 osoitti sen, että olemme siirtymässä käyrällä tähän vaiheeseen. Ainakin 
suurin osa jollei jopa kaikki tiimimme jäsenet halua kohentaa suoritustamme 
tiiminä. Potentiaalisessa tiimissä yhteisvastuu ei ole kuitenkaan juurtunut vielä 
ryhmään, päämäärä ja työtuloksetkin vaativat selkeyttämistä, toimintamalli 
puolestaan vaatii mieliin palauttamista ja kurinalaisempaa toteuttamista. Nyt 
täytyy vain pitää huoli, että emme eksy taas tiimiytymispoluille ja unohda 
suorituksia joiden kautta se tiimihenki oikeasti syntyy.  
 
Olimmepa valetiimi tai potentiaalinen tiimi ainakin olemme jumissa.  
 
Nyt onkin aika keskittyä keinoihin kuinka pääsemme taas liikkeelle. Ensimmäinen ja 
tärkein asia on palata perusasioihin eli kirkastaa päämäärää ja suoritustavoitteet 
sekä toimintamalli. Mitä vaatii jokaiselta olla manifantti? Toinen keino on 



suoritustavoitteiden uudelleen määrittäminen/ vahvistaminen ja sitä kautta pikku 
voittojen saaminen. Toisaalta meillä ne on jo niin monesti määritetty, että se alkaa 
tuntua jo aika turhalta. Paras valttikorttimme onkin varmaan tällä hetkellä Jukka 
oman tuoreen näkökulmansa kanssa, joka pitää nyt vain ajaa osaksi Manifantin 
päämäärää ja toimintamallia. ”Tiimin salaisuus on oivalluksessa, että jokainen 
ihminen, joka uskoo aidosti tiimin päämäärään ja itse tiimiin, voi johtaa tiimin 
parempiin suorituksiin.”  
 

Hanna Kontro 


