
  

 

LÄSNÄ OLEVA JOHTAJUUS – arvo vai pakko? 

Hesarissa oli viime lauantaina mielenkiintoinen artikkeli: ”Heikko työn tuottavuus 
kiusaa yhä rakentamista. Rakennusala etsii keinoja parantaa työn tuottavuutta, 
niinkin yksinkertaisella keinolla kuin vuoropuhelulla. Artikkelissa on lause; 
”yksinkertaisella keinolla”. Niinpä niin… 

Miksi johtajien ja esimiesten tulisi olla läsnä arjessa? Eihän minulla ei ole aikaa, on 
niin paljon muuta tekemistä! Tämän lauseen kuulen, kun avaan keskustelua läsnä 
olevasta johtajuudesta.  

”Mene itse paikan päälle, jotta ymmärrät tilanteen perusteellisesti”, Genchi 
genbutsu, gemba = todellinen paikka, on yksi Toyotan 14:sta periaatteesta. Mene 
lähteelle! Genchi Genbutsu tarkoittaa menemistä paikan päälle, syvällistä 
havainnointia ja katsomista todellisen tilanteen ymmärtämiseksi. Mennään 
henkilökohtaisesti sinne, missä tuotteita ja palveluita käytetään, suunnitellaan, 
valmistetaan, asennetaan, huolletaan… Kaikilla johtajilla ja esimiehillä tulee olla 
ensikäden tietoa jokaisesta kysymyksestä, joka on heidän vastuullaan. Toyotalla ei 
ole niin suurta johtajaa ja esimiestä, ettei hän joka päivä ole läsnä arjessa – myös 
pääjohtaja.  

Toyotalla läsnä oleva johtajuus on määritelty yhdeksi arvoksi. Arvot määrittävät 
miten meidän on toimittava. Periaatteet määrittävät, miten teemme päätöksiä ja 
mitkä asiat ovat meille tärkeimpiä. 

Toyotan yksi suurimmista kehittäjistä Taiichi Ohno: ”Tilastotiedot ovat tietenkin 
tärkeää valmistusalalla, mutta minä asetan suurimman painoarvon tosiasioille”. 
Tilanteen tosiasiat täytyy vahvistaa paikan päällä! Mitä tapahtui? Mitä sinä näit? 
Mistä on kyse? Mitkä ovat ongelmat? Oletko oikeasti analysoinut sitä? Ymmärrätkö, 
mitkä ongelmat ovat? Ongelman juurisyyn ymmärtäminen ja ratkaiseminen 
helpottuvat.  

Kun lähdemme asiakkaidemme kanssa Lean matkalle, tapaan sanoa: ”Toyota ei ole 
täydellinen. Pointti ei ole Toyota. Ei ole kyse Toyotasta – eikä autoista”. Vaan… kyse 
on siitä, miten opitaan, toimitaan ja johdetaan! Miten saadaan ihmiset 
ajattelemaan ja organisaatio oppimaan. Tässä Toyota on mestari. 

Ollessani Japanissa Toyotan sensein koulutuksessa meille kerrottiin käytännön 
esimerkki: Toyotan omistama Gifu Autobody oli Toyotan sisäisessä laatuvertailussa 
aiemmin sijalla 10. Nyt Gifu on sijalla 1. Mitä he tekivät? Ylätason päälliköt menivät 
gembaan! Aiemmin pomot istuivat palaverihuoneissa, nyt palaverihuoneet on 



  

 

poistettu, nyt group manager, workshop manager ja supervisorit ovat koko ajan 
gembassa, kaikki operatiiviset kokoukset pidetään nyt läpinäkyvästi gembassa. 
Muutos kesti 3 vuotta. 

Mitä läsnä olevaan johtajuuteen päästään? Valmennetaan esimiehiä ymmärtämään 
läsnä olevan johtajuuden todellinen merkitys, sen vaikutukset koko 
toimintaympäristöön ja koko organisaation suorituskykyyn. Luodaan läsnä olevan 
johtajuuden tavoitteet, selkeytetään esimiesten roolit, rakennetaan käytännön 
menetelmät ja luodaan Real Time Management systeemi. 

Avataan, mitä läsnä oleva esimies tekee ja mitä hän ei tee. Esimiehen tehtävä on 
valmentaa. Tarkoitus ei ole, että esimies ratkoo ongelmia ihmisten puolesta. 
Esimies opettelee näkemistä ja ymmärtämistä. Esimies ei vie työn omistajuutta, 
vaan omistajuus säilyy tekijöillä.  

Kysymys johtajille ja esimiehille: paljonko aikaa käytät päivittäin läsnä olevaan 
johtajuuteen? Siis joka päivä…  

Tässä esimerkkejä Lean ajattelusta – miten Sinä ajattelet?  

Kalervo Laaksoharju 

Avainsanat: Läsnä oleva johtajuus, gemba, gemba johtaminen, arjen tukeminen  
 

https://www.lean-jto.fi/blogi/?k=L%C3%A4sn%C3%A4+oleva+johtajuus
https://www.lean-jto.fi/blogi/?k=gemba
https://www.lean-jto.fi/blogi/?k=gemba+johtaminen
https://www.lean-jto.fi/blogi/?k=arjen+tukeminen

