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Lukijalle 

Luet tätä todennäköisesti siksi, että jonkun mielestä tämä kirjoitukseni saattaisi 
kiinnostaa juuri sinua. Tämä sähköinen kirjanen on ensimmäinen pidempi teksti-
ni aiheesta ”Päätöksenteon ZEN” – tai lyhyemmin: PäätökZENteko. Olen tavaillut 
aihetta useilla foorumeilla ja nyt haaveenani on kirjoittaa siitä kirja. Tarvitsen sii-
hen apua. Siksi olen jakanut tätä versiota 1.0 eri kanavia pitkin ystävilleni, ja olen 
pyytänyt heitä jakamaan tätä eteenpäin. Nyt se on siis saavuttanut sinutkin.

Kirjan kirjoittamisen ei tarvitse erota suuresti muusta tuotekehityksestä. Useille 
tuntemilleni kehittäjille kaikkein tärkein sääntö on saada jotain mahdollisimman 
nopeasti asiakkaiden testattavaksi. Tuotteet ja palvelut, joita ihailen eniten, ovat 
kaikki syntyneet näin. Testausvaihe vaikuttaa aina lopputulokseen ratkaisevasti.

Siispä: tässä ovat tämänhetkinen näkyni tulevan kirjani ydinajatuksista. Toimivat-
ko ne? Miksi? Miksi eivät? Ja kaikkein tärkeimmin: miten sinä olet käytännössä 
kokenut PäätökZENteon - olisiko sinulla jotain kerrottavaa aiheesta? Jutellaan.

Tässä vaiheessa voin luvata kaikille minua auttaneille nimeltä mainiten kiitokset 
kirjan ensimmäisillä lehdillä. Toivottavasti matka sinne on jo monin verroin yhtä 
kiitollinen: että tekstini lukeminen ja sen aihepiirin pohtiminen toisivat sinulle 
oivalluksia ja välitöntä iloa.

Kiitos jo etukäteen.

27.2.2014 Helsingissä.

        Mikko Leskelä
        mikko.leskela@gmail.com

PS. Tekstin viimeinen luku sisältää huomattavan tärkeän varauksen sen ajatus-
ten soveltamiselle. Tämä välttämätön disclaimer kuitenkin aukeaa oikealla taval-
la ainoastaan, jos saavut siihen lukemalla kaikki edelliset luvut.

http://www.linkedin.com/in/mikkoleskela
mailto:mikko.leskela@gmail.com
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Näkymättömältä kädeltä turpaan

”Sir, se tekisi yhteensä 700 kruunua. Maksatteko kortilla?”

Tottuneen rauhallisesti taksikuski printtasi minulle koneestaan ulos kuitin, joka 
vahvisti summan, jonka olin nyt hänen Tukholmassa operoivalle työnantajalleen 
velkaa: Lähtötaksa 50 kruunua, jokainen ajettu kilometri +60 kruunua. Tähän asti 
kaikki vielä hyväksyttävissä. Mutta: lisäksi jokainen ajettu tunti +1300 kruunua. 
Vastustin. Tosin ainoastaan verbaalisesti.

Kuski pudotteli jokaiseen esittämääni vastalauseeseen hyvin opetellun vastauk-
sen. Hänen työnantajallaan kaiketi oli manuaali tällaisia tilanteita varten. Lopulta 
ojensin korttini, näppäilin tunnusluvun, kiitin (jostain syystä), kokosin lastenrat-
taat ja kävelin perheeni kanssa hämmentyneenä poispäin uudenkarheasta Mer-
cedeksestä. Olin maksanut vajaan kuuden kilometrin matkasta noin sata euroa. 
Minut oli todella viety ajelulle.

Twiittasin asiasta tuoreeltaan ja löysin saman tien useita kohtalotovereita. Yl-
lättävän moni oli kokenut saman erityisesti matkalla sataman tai lentokentän ja 
Tukholman keskustan välillä. Siinä missä Suomessa voit Helsinki-Vantaalla huo-
leti hypätä minkä tahansa taksitunnuksin varustetun auton kyytiin, tämä ei tak-
sitoiminnan sääntelyn poistamisen jälkeen enää pädekään länsinaapurissamme. 
Parin auktorisoidun firman rinnalla operoi nyt suurempi joukko toimijoita, jotka 
aivan laillisesti käyttävät hyväkseen turistin tietämättömyyttä.

Käytännössä siis se paljon puhuttu vapaiden markkinoiden näkymätön käsi het-
keksi materialisoitui ja aivan legitiimisti höyläsi VISA-korttiani. Mitään ei ollut 
tehtävissä.

Ennen kuin ryntäät kutsumaan minua idiootiksi, odota hetki. Tässä ei 
todellakaan ollut kaikki. Tarina pahenee tavalla, joka saanee sinut miettimään, 
loukkaisiko nimittelyni sittenkin enemmän idiootteja.

Tämä nimittäin tapahtui minulle jo toista kertaa. Sama Värtanin satama ja yhtä 
pitkä matka kuin edelliselläkin kerralla. Erona tapauksilla on ainoastaan, että 

https://twitter.com/mikkoantero/status/430003209919545344
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tällä kertaa olin matkassa perheeni kanssa. Ja että tällä kerralla minulla oli kaikki 
tarvittava tieto hyvän taksin löytämiseksi ja vakaa aikomus sellainen myös löy-
tää. Jokin meni silti eeppisesti pieleen.

Epäilykseni toki heräsi jo auton ulkopuolella. Mersun katolla loisti kupu, jossa 
logoteksti oli erehdyttävän samankaltainen tuntemamme auktorisoidun tak-
siyhtiön kanssa mutta silti jotenkin erilainen. En osannut selittää, mutta epäröin. 
Varmuuden vuoksi kysyin kuskilta taksin ulkopuolella, mitä kyyti keskustaan 
maksaisi. Olin päättänyt, etten missään tapauksessa nousisi kyytiin ilman arvi-
ota. Sain vastaukseksi: ”Sir, me laskutamme totta kai mittarin mukaan.” Kysyin 
uudelleen arviota, mutta päätin olla kyselemättä enempää, kun vastaus oli: 
”Sir, olkaa huoleti. Meidän kaltaisemme yhtiön ei olisi mitään järkeä huijata ke-
tään. Meiltä loppuisi saman tien bisnes.” Muutama ohikulkija tuntui seuraavan 
uteliaina keskusteluamme, mikä tuntui kiusalliselta. Kuski alkoi lopulta oma-
aloitteisesti nostaa lastenvaunujamme peräkonttiin, ja minä katselin vierestä. 
Vaimoni huomautti logoa tarkemmin katsottuaan, ettei kyseessä sittenkään ole 
etsimämme firman auto. Loogisena vastauksena tähän minä pyysin perhettäni 
nousemaan taksin takapenkille ja tein kuskille seuraa etupenkillä. 

Ajaja toimi rauhallisesti, jopa arvokkaasti; melkein kuin mestaaja, joka kuljettaa 
uhrejaan viimeiselle pysäkille. Siitä hetkestä eteenpäin yksityiskohta toisensa pe-
rään huusi, että minua viilataan nyt linssiin. Kaiken huippu oli auton hansikaslo-
keroon liimattu tarra, jonka mukaan yhtiön alemmat taksat olivat käytössä klo 5 
ja 6 välillä aamulla. Vahingot olisi helposti voinut vielä rajoittaa 10 euroon, mutta 
en kehdannut vaatia autoa pysähtymään. Jokin minussa vielä toivoi parasta vaik-
ka pelkäsikin pahinta.

Maksettuani laitoin korttilompakon taskuuni, ja kävelimme hetken hiljaisina koh-
ti Moderna Museet’ia. Jokainen parisuhteessa elävä osaa arvata prosessin seu-
raavat vaiheet jälkiviisasteluineen, puolustuksineen ja henkisine kirjanpitoharjoi-
tuksineen. Sellaisesta keskustelusta ei kukaan nouse voittajana.

Sata euroa on onneksi vain sata euroa, ja ”keskustelukin” laantui aikanaan. Ta-
pahtuma kuitenkin muistutti mieleeni alkuperäisen syyn, jonka vuoksi lähdin 
aikoinani pohtimaan tämän kirjan aihetta: päätöksenteon ZEN.

On hiljentävää ajatella, millaisella pohjalla moni taksin valintaa merkittävämpi ja 
monimutkaisempi päätöksenteon prosessini saattaakaan olla. Olenko kaikesta 
siitä edes tietoinen? Syytä ainakin olisi. Osaanko ollenkaan valmistautua päätök-
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senteon hetkiin siten, että pysyisin kontrollissa loppuun asti? Entä jos vastapuo-
lella on joku, jonka tavoitteet sotivat omiani vastaan? Tällä kertaa otin turpaan 
taksikuskilta – keneltä seuraavaksi?

Olen työskennellyt nyt toista vuosikymmentä erilaissa yritysjohdon analyysin ja 
päätöksenteon tuen tehtävissä: liiketoiminnan kehittämisessä, corporate finance 
-pankkiirina sekä suuryhtiöiden strategisessa suunnittelussa ja sisäisissä yritys-
kauppatiimeissä. Rahoitusekonomin koulutuksen lisäksi olen myös teologi. Ehkä 
juuri siksi olen koko tämän matkan yrittänyt pitää silmäni auki sellaisille päätök-
senteon elementeille, joille ei ole olemassa kaavaa Excelissä ja joita ei koskaan 
kirjata yhteenkään Powerpoint-esitykseen. Meissä asuvia pelkoja ja toiveita har-
voin on edes lupa käsitellä ääneen osana päätöksentekoa, vaikka moni johtoryh-
mä useassa tilanteessa siitä hyötyisikin.

Vaikka pelot ja toiveet ovat usein tabuja porukassa, jokainen voi silti nähdä itses-
sään. Tai sitten ei. Itse olen päättänyt yrittää nähdä ne itsessäni mahdollisimman 
selkeästi ja uhrannut suunnattomasti aikaa metodien tutkimiseen ja harjoitta-
miseen. Siitä huolimatta kohtaamiseni taksikuskin kanssa Värtanin satamassa 
osoittaa, että omakin matkani on vasta aluillaan.

Kuten tulet jäljempänä huomaamaan, onnistuneessa päätöksenteossa on kes-
keisesti kysymys myös aivan erityisellä epämukavuusalueella viipymisestä; 
alueella jossa joudumme hyväksymään pelkomme ja tunnistamaan toiveem-
me. Ilman sitä päätöksenteko harvoin on täysin tietoista ja hyvää. Jokainen 
konsultti osaa totta kai kertoa, että erityisesti työelämässä täytyy uskaltautua 
epämukavuusalueelle. Ajattelen löytäneeni jotain arvokasta siitä, miten tuolla 
alueella pystyy selviämään. Juuri siitä seuraavat sivut kertovat.

Jos päätöksentekoaan haluaa parantaa, niin minkälaisista päätöksistä kannattaa 
aloittaa? Totta kai niistä kaikkein tärkeimmistä.
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Mikä lopulta on tärkeää?

Kansanviisaus kertoo, että ennen tärkeän päätöksen tekemistä olisi hyvä nuk-
kua yön yli. Neuvo on aihepiirissään varmasti yksi toistetuimpia koko kirjoitetun 
historian ajan. Onhan se vuosisatojen saatossa käytännössä koeteltu ja hyväksi 
havaittu.

Siitä ei taida kuitenkaan enää olla niin paljon hyötyä.

Miten monen asian kanssa saat nimittäin oikeasti aikaa miettiä yön yli? Useim-
mat päätöksethän – tärkeätkin – tehdään niin sanotusti lennossa. Mieti esimer-
kiksi normaalia työpäivääsi ja sitä, miten moneen eri tavalla saamaasi viestiin 
joudut vastaamaan tekemällä jonkin valinnan. Sama jatkuu totta kai vielä työ-
ajan jälkeenkin. Vastaavan suuruisia asioita jossain menneessä maailmassa var-
maan tavattiin miettiä yön yli.

Tai mieti vaikka, millaista vauhtia tarinat kehittyvät nykyään mediassa. Kerto-
mukset syntyvät, kukoistavat, vaihtavat suuntaa ja joskus kuolevatkin yhden ai-
noan vuorokauden sisällä.

Jos aiot kertoa juuri nyt juovasi kahvia, sen on parasta olla juuri siksi, että pysyi-
sit hereillä.

Mikä muuten edes on niin sanottu ”tärkeä päätös”? Tärkeällä viitataan yleensä 
erityisesti siihen, että päätöksen vaikutusten aikaperspektiivi on pitkä ja niillä on 
vaikutusta isoon joukkoon asioita elämässämme. Sellaisia päätöksiä ovat esimer-
kiksi monet harvoin eteen tulevat valintatilanteet, kuten vaikka puolison valinta, 
opiskelupaikan valinta tai työpaikan valinta.

Ohjaammeko sitten tällä tavoin tärkeillä päätöksillä elämäämme? Todennäköi-
sesti vähemmän, kuin haluaisimme uskoa. Kussakin valintatilanteessa olemme 
kyllä luoneet mieliimme pitkän aikavälin kertomuksen siitä, mihin kukin valitta-
vissa oleva tie meidät veisi. Lopputulos harvoin vastaa edes likimain alkuperäistä 
kertomustamme, joten matkalla muutamme kertomusta uudelleen ja uudelleen 
vastaamaan toteutunutta.
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Kun hiukan juksaamme itseämme, saamme kuitenkin aikaan sisäisesti ehjän, 
draaman kaarta hienosti noudattelevan elämäntarinan. Sellaisista aineksista on 
useimmat merkittävät elämäkerrat tehty. Harvoin, hyvin harvoin löydät tällaisen 
kirjallisen kunnianosoituksen kohteen, joka valintojaan kuvatessaan aidosti an-
taisi puhtaalle sattumalle sille kuuluvan kunnian.

Sillä siitähän monien ”tärkeiden” päätösten tarina muotoutuu. Niiden pitkän 
aikaperspektiivin ja monimutkaisten vaikutusten vuoksi näiden päätösten lop-
putuloksissa korostuu ennen kaikkea puhdas sattuma - sokea, joskus säälimätön, 
joskus (mutta aivan liian harvoin) ihana.

Mietitään vaikka opiskelupaikan valintaa. Valintaa tehdessämme tulemme aivan 
yhtä lailla usein määrittäneeksi esimerkiksi sen joukon ihmisiä, joista lopulta löy-
tyvät useimmat aikuisiän tärkeimmät ystävämme, liikekumppanimme, jopa puo-
lisomme ja mahdollisesti myös ex-puolisomme. Miten kaiken tämän voisi ottaa 
päätöstä tehdessään huomioon?

Ei sitten niin mitenkään.

Jos päätöksen tärkeyttä katsotaan siitä näkökulmasta, miten hyvin se sallii mei-
dän ohjata tulevaisuuttamme haluamaamme suuntaan, moni päätös itsessään 
ei siis välttämättä ole niin korostetun ”tärkeä”, kuin haluaisimme uskoa. Elämä 
tapahtuu sillä välin, kun teemme pitkän aikavälin suunnitelmiamme. Tämän ta-
juaminen on huono uutinen kertomuksellemme mutta mahdollisesti yksi tärkeä 
avain todellisuuden ymmärtämiseen ja parempaan päätöksentekoon.

Pitäisitkö tällaisiin ”tärkeisiin” päätöksiin sitten rynnätä hetken hurmiossa? Ei 
suinkaan - jos sinulle tarjoutuu mahdollisuus tällaisessa valintatilanteessa nuk-
kua yön yli, käytä se toki. Nuku kuin lapsi ja herää aamulla virkeänä tekemään 
tärkeää päätöstäsi.

Tiedosta kuitenkin, että tällaisten päätösten rinnalla on huomattavasti suurem-
pi joukko päätöksiä, joilla oikeasti on enemmän voimaa elämäsi ohjaamiseen. 
Jos vertaisimme ensin mainittuja ”tärkeitä” päätöksiä jonkinlaiseen automatkan 
pitkän aikavälin reittisuunnitelmaan, näiden pienempien päätösten voisi sanoa 
pitävän meidät tiellä, pois ojanpohjalta, viepä reittimme lopulta minne tahansa. 
Ne ovat ohjausliikkeitä ja tilannetajua. Sillä, miten ajetaan, on matkanteon kan-
nalta paljon enemmän merkitystä kuin sillä, minne ajatellaan ajettavan.



PäätökZENteko – Taito tehdä parempia valintoja9 Ver. 1.0

Sillä, miten hereillä olemme joka hetki taittaessamme matkaamme, on lopulta 
alkuperäistä ajosuunnitelmaamme paljon suurempi vaikutus jopa siihen, mihin 
lopulta päädymme ja olemmeko tilanteeseen tyytyväisiä.

Suunniteltua määränpäätä tärkeämpää siis on, miten ajan. Opiskelupaikan va-
lintaa tärkeämpää saattaa olla, miten suhtaudun jatkuvasti uuden oppimiseen. 
Työpaikan valintaa tärkeämpää todennäköisesti on, miten pitkin matkaa suhtau-
dun työtovereihini, esimiehiini, esitettyihin ajatuksiin, jokapäiväisiin itseeni koh-
distuviin ja itseni muihin kohdistamiin vaatimuksiin. Puolison valintaa huomatta-
vasti tärkeämpää on, miten joka hetki suhtaudun läheisteni tarpeisiin.

Näitä pikkupäätöksiä tavataan pitää vähäisempinä, ja niinhän ne itsessään ovat-
kin. Mutta kun ketjutamme suuren määrän sellaisia ”pieniä” päätöksiä, joiden 
aikaperspektiivi on lyhyt ja lopputulos jotenkuten ennustettavissa – juuri sellai-
silla päätöksillä lopulta todella ohjaamme elämäämme.
 
Jotenkin päivittäin pitäisi selvitä valtavasta määrästä tällaisia enemmän tai vä-
hemmän tärkeitä päätöksiä. Ja samaan aikaan kaikki ympärillämme muistuttaa, 
että olemme kaikkea muuta kuin rationaalisia. 

Kukaan ei koskaan edes väittänyt,  
että olisimme järkeviä

 

Ihmismielen rajoitteista päätöksenteossa ei ainakaan puutu tietoa. Kävele minkä 
tahansa hyvin varustetun lentokenttäkirjakaupan läpi ja huomaat, että ainakin 
popularisoitu kognitiotiede ja neuropsykologia elävät varsinaista kultakauttaan. 
Monen muunkin tieteenalan harjoittajat ja popularisoijat tuntuvat olevan harvi-
naisen yksimielisiä siitä, että emme tee päätöksiä niin kuin luulemme tai haluai-
simme.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että 
uskotellun rationaalisuuden sijaan meitä useissa paikoissa ohjaavatkin tunteem-
me. (Tiedän, yksinkertaistus on rankka, mutta tunteet näyttävät silti olevan mer-
kittävin yhteinen nimittäjä rationaalisen päätöksenteon ongelmillemme.)
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Kukaan ei tietenkään haluaisi luopua tunteistaan. Nehän suorastaan viimeistele-
vät ihmiselämästä sen suoranaisen ihmeen, joka se kieltämättä on. Kuitenkaan 
todella harvoissa tilanteissa, jos koskaan, haluaisin ottaa kädet pitkäksi aikaa irti 
ratista ja todeta, että tunteet ohjatkoot tielläni.

Näin kuitenkin usein käy. Usein huomaamme sen jälkeenpäin, mutta emme aina 
edes silloin. Mitä olisi tehtävissä, jotta tietoisemmin ohjaisimme päätöksillämme 
matkantekoamme?

Tieto ihmisen mielen vajavuuksista on kaikin tavoin hyväksi. Mutta se yksin ei 
silti riitä – tarvittaisiin myös harjoitusta, jonka voisi viedä mukanaan arjen työ-
hön ja taisteluun. Aihepiiristä voi lukea hyllymetreittäin, ja silti se auttaa sinua 
päätöksenteon ongelmassasi yhtä paljon kuin pelkkä keittokirjojen lukeminen 
auttaa nälkäistä. Jossain vaiheessa on opittava käyttämään liettä ja alettava ko-
kata. 

Tunnetko legendan suomalaisesta pokasahurista, joka muutti viime vuosisadan 
alussa Kanadaan? Miesparka jäi jatkuvasti sahaustavoitteistaan vaikka työs-
kenteli usein yötkin. Työnjohtaja sai lopulta tarpeekseen, käveli sahurimme luo 
ja veti tämän moottorisahan käyntiin näyttääkseen, miten homma hoidetaan. 
Pokasahuri kysyi ihmeissään: ”Mikäs ääni tuo on?”
 
Tämä kirjanen on yksinkertainen ohje siihen, miten saha vedetään käyntiin. Jos 
tavoitteenasi on tehdä perustellumpia ja siitä näkökulmasta parempia päätöksiä, 
seuraavassa esittelemäni ”päätöksenteon ZEN” voi olla avuksi. Saatat tunteakin 
sen jo jossain muodossa, niin yleistajuisia ja kautta aikojen esiintyneitä useim-
mat tässä esittämäni ajatukset ovat. On myös mahdollista, että kuulet sahan hö-
rähtävän käyntiin ensimmäistä kertaa oikein kunnolla.

”Mikäs ääni tuo on?”, kysyt.

Älä pelästy. Se olet sinä.
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Itsen ja maailman katseleminen

Paitsi että tieto ei vielä ole riittävää, kovin syväluotaava tutkimustieto ihmisen 
rationaalisuuden puutteista ei myöskään ole välttämätöntä. Esimerkiksi 500-lu-
vulla eläneet kiinalaisten zen-mestarit tunsivat ajattelumme puutteet riittävän 
hyvin kehittääkseen välineet selkeään ajatteluun. Eivätkä he olleet ensimmäisiä. 
Itse asiassa hyvin monella kirjoitustaitoisella aikakaudella ja kulttuurilla on ollut 
oppinsa siitä, millaisella ajattelulla hyvät päätökset syntyvät. Niissä on yllättävän 
paljon samoja elementtejä, mikä ei tietenkään ole ihme. Sama ajattelun proses-
sihan meillä on käytössämme ajasta ja paikasta riippumatta.

Itse olen kaikkein eniten kiitollisuudenvelassa selkeän ajattelun ja sitä seuraavan 
toiminnan opeista kahdelle modernille ajattelijalle: jesuiittamunkki Anthony de 
Mellolle (1931-1987) ja kvanttifyysikko Richard Feynmanille (1918-1988). Biogra-
fisista eroista huolimatta de Mellon ja Feynmanin, munkin ja agnostikon, ajatte-
lussa on huomattavan paljon yhteistä.

Itsessään päätöksenteosta de Mello ja Feynman eivät varsinaisesti ole kirjoitta-
neet juuri mitään. Silti he ovat ajattelussaan sanoneet kaiken, mitä kirkkaaseen 
ajatteluun ja hyvään päätöksentekoon tarvitaan. Juuri heiltä olen omaan ajatte-
luuni omaksunut päätöksenteon ZENin kaksi näkökulmaa:

1) Itsehavainnointi eli itsen katseleminen, ja
2) Ulkoisen maailman katseleminen

Ensimmäinen tarkoittaa oman itsen havainnointia ikään kuin passiivisena, ul-
kopuolisena tarkkailijana. Sen yleistajuisimpia esityksiä lienee de Mellon New 
Yorkissa 1980-luvulla pitämä luentosarja, jonka litteraatio on julkaistu suomek-
sikin nimellä Havahtuminen. Jälkimmäinen tarkoittaa juuri ennakkokäsityksistä 
vapaata ulkopuolisen maailman havainnointia. Se oli de Mellolle keskeinen me-
todi, mutta erityisesti Feynmanin elämässä se kantoi näkyvää hedelmää pienes-
tä pojasta asti.

Palaan seuraavilla sivuilla molempiin näkökulmiin seikkaperäisesti, sillä ne luovat 
hyvän päätöksenteon perustan. Sitä ennen kuitenkin havainnollistan päätöksen-
teon ZENille keskeisen katselemisen näkökulmaa tämän kirjasen ainoalla kaava-
kuvalla. Se on hyvin pelkistetty kuva päätöksenteon vaiheista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Anthony_de_Mello
http://fi.wikipedia.org/wiki/Anthony_de_Mello
http://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://www.youtube.com/watch?v=XAHsfHu0U70
http://www.youtube.com/watch?v=XAHsfHu0U70
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Päätöksenteon vaiheet aina päätöksen syntymiseen asti voisi totta kai jäsentää 
monella eri tavalla. Vaikka päätöksenteko ei koskaan olekaan näin lineaarista 
(asiat mielessämme varmasti sinkoilevat ja iteroivat tätä prosessia jonkinlaisena 
kehänä uudestaan ja uudestaan yksittäisessäkin päätöksessä), jokaisessa jäsen-
nyksessä oleellista on, että edellisten vaiheiden laadukkuus vaikuttaa oleellisesti 
seuraavien vaiheiden laatuun.

Millainen päätöksenteon metodi sitten olisi mahdollisimman käytännöllinen? In-
tuitio sanoo, että sellainen, joka esittäisi päätöksen etenemisen mahdollisimman 
pitkälle loppuun saakka. Hyvä ohje kurottaisi siis yhä pitemmälle ja pitemmälle 
eteenpäin prosessissa, antaen avaimet mitä erilaisimpiin tilanteisiin.

Sellaista metodia ei valitettavasti ole olemassa.

Usein päätöksenteon ymmärretään tarkoittavan pääasiassa vaiheita 2+3: keskus-
telua, analyysia, näkemyksen muodostamista ja päätöstä. Näihin vaiheisiin meil-
lä kaikilla on pitkälle kehittyneitä analyysin menetelmiä. Tähän rakoon osuvat 
niin kaikki taloudellisen analyysin menetelmät ja lukemattomat työpaikoilla Ex-
celiin rakennetut mallit kuin kaikkein yksinkertaisimmat päätössäännötkin, kuten 
”valitse AINA kaupan kaunein kassa”.

Analyysien kirjo on niin suuri ja menetelmät niin tapauskohtaisia, että näistä vai-
heista on mahdotonta yrittääkään esittää yleispätevää kaavaa. Mitä pidemmälle 
etenemme oikealle päätöksenteon prosessissa, sitä tapauskohtaisempaa mene-
telmävalinta on.
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Siksi päätöksenteon ZEN kurottautuu päinvastaiseen suuntaan. Muistathan: pää-
töksen jokainen vaihe rakentaa edellisten vaiheiden laadulle.

Jossain päätöksentekoprosessin alussa on piste, jossa vasta alamme tehdä va-
lintojamme siitä, mihin kiinnitämme huomiota, mitä tietoa prosessoimme, ja 
minkä itsessämme ja ulkopuolellamme annamme vaikuttaa lopputulokseen. 
Piste, jossa on vain minä ja ulkopuolinen maailma: minä havaintojen tekijänä ja 
ulkopuolinen maailma havainnoitavana. Tässä alkupisteessä, joka iteraatioiden 
kautta toistuu jokaisessa päätösprosessia useita kertoja, piilee varsinainen pää-
töksenteon ZEN.

Pisteessä, jossa vasta alamme katsella. Me siis katselemme mutta näemmekö 
todella?

Itsen katselemisen taito
 

Se, mikä on tietoista, on hallinnassa; se, mistä ette 
ole tietoisia, hallitsee teitä. – Anthony de Mello

Paahtava heinäkuun lopun päivä vuonna 1944 Intian Bombayssa: 13-vuotias poi-
ka juoksee koko matkan kotoaan synnytyssairaalalle katsomaan äitiään ja vasta-
syntynyttä sisarustaan. Juoksija on jännittynyt, muttei suinkaan äitinsä tai vasta-
syntyneen terveydentilan vuoksi. Ei. Häntä jännittää syntyneen lapsen sukupuoli. 
Se tulisi nimittäin määräämään pojan oman tulevan elämänuran. Jos perheeseen 
edelleenkin syntyy hänen lisäkseen pelkkiä tyttöjä, hän on velvollinen ammatin-
valinnallaan takaamaan iäkkäiden, todennäköisesti viimeistä lastaan nyt saavien 
vanhempiensa toimeentulon. Siinä tapauksessa isä on jo valinnut: pojasta tulee 
isänsä tavoin rautatieläinen. Jos taas tulokas olisi vihdoinkin poikalapsi, hän olisi 
vapaa valitsemaan omien mieltymystensä mukaan. Ja ne mieltymykset osoitta-
vat jonnekin täysin muualle kuin rautateille.

Osastolla odottanut näky on pojalle mieleinen. On syntynyt pikkuveli. Nuori Ant-
hony parahtaa ensi sanoikseen: ”NYT voin ryhtyä jesuiittapapiksi.”
 
Ja katolisen kirkon jesuiitta Anthony de Mellosta tulikin. Tosin ei sellaista, kuin 
hän teini-iän ja varhaisaikuisuuden uskonnollisessa kiihkossaan kuvitteli. Tulikin 
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kyseenalaistaja ja kuvainraastaja, jonka oppeja Vatikaanin uskonopin kongregaa-
tio kiirehti tuomitsemaan vuonna 1988, vain vuosi de Mellon yllättävän kuole-
man jälkeen. Kongregaatiota johti tuolloin Kardinaali Ratzinger, joka tunnettiin 
myöhemmin paavi Benedictus XVI:nä, nykyisen paavi Franciscuksen edeltäjänä.

Mikä isä Anthonyssä pelotti? Ehkä se, että hän aidosti osoitti kunnioitusta mui-
denkin uskontojen harjoittajien ja jopa agnostikkojen vakaumuksille. Siinä, missä 
virallisen katolisen kirkon opetus ei auttanut ihmisiä eteenpäin, de Mello am-
mensi heille apua yhtä hyvin niin buddhalaisten, hindulaisten kuin kristittyjenkin 
mystikkojen vuosituhantisesta perinteestä. Ehkä de Mellossa pelotti myös se, 
että hänen opetuksensa ja oppaansa elämäntaidosta olivat tuoneet avun miljoo-
nille kiitollisille.

Mitä de Mello kuulijoilleen noista perinteistä ammensi? Ehkä kaikkein oleellisim-
min ja yksinkertaisimmin taidon havainnoida heitä itseään.

Tiedäthän, miten suuri apu jonkun ulkopuolisen meihin kohdistuva havainto voi 
joskus olla. Joissakin mutkikkaissa elämäntilanteissa jonkun täysin ulkopuolisen 
mutta meitä riittävästi tuntevan ihmisen näkökulma voi olla aivan ratkaiseva ku-
vallemme tilanteesta ja sitä seuraaville päätöksillemme. Sellaiset tilanteet tosin 
on harvinaisia, kaikkein eniten siitä syystä, että ulkopuolinen erittäin harvoin to-
della näkee sisällemme. Mutta joskus harvoin siitä voi olla suunnaton apu.

Me itse sen sijaan kykenemme jatkuvasti näkemään sisimpäämme. Meillä on 
kyky nähdä itseemme koko ajan, mutta harjoittamattomana sekin taito on puut-
teellinen. Oma ajattelumme ja kuva itsestämme ovat nimittäin aikojen kuluessa 
niin kerrostuneita kaikesta oppimastamme, että emme välttämättä osaa katsoa 
itseämme objektiivisesti. Vaatii harjoittelua nähdä itsemme kuin ulkopuolinen.

Mutta juuri tätä taitoa de Mello opetti kaikille, jotka olivat halukkaita kuule-
maan. de Mellon metodi oli yksinkertainen. Kaikkein syvimmiltään metodi ei siis 
ollut hänen omansa. Sitä on harjoitettu kaikkina aikoina, ja ehkä kaikkein eniten 
eri uskontojen niin kutsuttujen mystikoiden piirissä. Mutta siinä sinänsä ei ole 
mitään uskonnollista.

Metodiin kuuluu oleellisesti käsitteellinen erottelu, jossa ”itse” jaetaan kahteen 
osaan. de Mellon määritelmin on tarpeen erottaa toisaalta ”havaintojen koh-
teena oleva minä” ja toisaalta ”havaintoja tekevä minä”. Mitä ”minän” erottelu 
kahteen tällaiseen komponenttiin tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että ihmisen 
mieli kykenee tekemään havaintoja itsestään, siis olemaan tietoinen itsestään. 
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Ihmisen ”minä” voi jonakin hetkenä olla esimerkiksi jonkin tunnekuohun vallas-
sa – ja samaan aikaan ”minä” voi tulla tuosta tunteesta tietoiseksi ja tarkastella 
sitä ikään kuin ulkopuolisena. Vastauksena kysymykseen, kuka silloin havainnoi 
ja ketä, voidaan minä jakaa noihin kahteen toimijaan: havaintoja tekevään ja ha-
vaintojen kohteena olevaan. Erottelu on puhtaan käytännöllinen, jotta voisimme 
puhua siitä, mitä näissä tilanteissa koemme tapahtuvan.

Annan konkreettisen esimerkin. Mieti hetki vaikka tilannetta, jossa olet erittäin 
kiukkuinen. Kiukku on niin voimakas se selväpiirteinen tunnetila, että sitä on 
helppo käyttää esimerkkinä. Yleinen hyvä neuvohan on, että kiukkuisena ei kan-
nattaisi tehdä päätöksiä, vaan kannattaisi odottaa voimakkaan tunnetilan laan-
tumista. Kiukkuisena ei ylipäätään kannata ryhtyä juuri mihinkään, minkä haluaa 
todella onnistuvan, ei oikeastaan edes leivän voiteluun.

Vaikka tässä pidättymisessä onnistuisikin, ongelmaksi voi muodostua se, että 
kiukku kestää kauan. Vaihtoehtoina näyttäisi siis olevan joko tehdä huonoja pää-
töksiä kiukkuisena tai sitten antaa kiukun halvaannuttaa kyvyn päättää yhtään 
mistään.

Tunteen armoilla olemiselle on kuitenkin vaihtoehto. Kuvittele nyt, että kesken 
pahimman kiukunpurkauksesi tulisit tietoiseksi omasta kiukustasi, näkisit sen 
selvästi ja pystyisit toimimaan ja tekemään päätöksiä kiukustasi välittämättä. Se 
on täysin mahdollista. Itsehavainnoinnin tekniikka mahdollistaa sen. Havaintojen 
kohteena oleva minä voi olla miten kiukkuinen tahansa. Havaintoja tekevä minä 
voi olla tyynen rauhallinen tarkkailija, joka voi toimia kiukusta välittämättä sen 
mukaan, miten haluaa.

Tähän pystyäksesi sinun täytyy vain opetella havainnoimaan, siis katselemaan, 
itseäsi oikein. Tekniikka siihen on onneksi maailman yksinkertaisin.

Itseään havainnoivan tulee katsoa kaikkea itsessään tapahtuvaa ikään kuin se 
tapahtuisi jollekulle toiselle, niin ulkopuolisesti ja objektiivisesti kuin mahdollista. 
Havainnoija on passiivinen katselija. Hän ei arvostele tai sekaannu siihen mitä 
näkee – hän ainoastaan havainnoi.

Itsehavainnointi on siis toteavaa. Se ei tarkoita itsensä arvioimista. Pikemminkin 
se on täysin arvostelusta ja tunteista vapaata katselua. Joitakuita auttaa, jos he 
mielessään jopa kuvittelevat katselevansa itseään etäisyyden päästä – mutta se 
ei ole välttämätöntä.
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Itseään havainnoiva huomaa esimerkiksi kiukkunsa, mutta ei yritäkään tehdä 
yhtään mitään muuttaakseen sitä. Hän vain tunnistaa kiukun ja... antaa sen olla. 
Päätöksenteon kannalta ratkaisevaa on, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kiukkunsa 
tiedostava havainnoija kykenee olemaan samastumatta tähän kiukkuun ja toimii 
siitä välittämättä. Kun tulet tietoiseksi kiukustasi, sen ei enää tarvitse ohjata toi-
mintaasi. Voisi sanoa, että se, joka todella onnistuu jakamaan minänsä havain-
tojen tekijään ja havaintojen kohteeseen, kykenee myös riistämään päätöksen-
tekovallan havaintojen kohteena olevalta minältä ja pitämään sen yksinomaan 
havaintoja tekevällä minällä.

Päätöksenteossa, kirkkaassa ajattelussa ja oikeassa toiminnassa ongelmien läh-
de on juuri siinä, kun nämä kaksi ”minää” samaistetaan. Ratkaisu ongelmaan on 
harjaannuttaa itsensä pitämään ne erillään, tai siis tulemaan tietoiseksi minäs-
tään. Silloin voit tehdä päätöksesi täysin riippumatta siitä, millaisten tunteiden 
vallassa milloinkin rimpuilet.

Tehtävä ei siis ole tukahduttaa tunteita. Tunteet kuuluvat ihmiselämään. Tietoi-
suus itsestä ei tarkoita ilman tunteita elämistä. Mutta se tarkoittaa, etteivät ne 
ohjaa sinua, ellet sitä aivan välttämättä halua.

Jotkut ikävät tunteet, kuten pelko, eivät edes ole kokonaan tukahdutettavissa, 
vaikka moni pitää sitä tavoitteenaan. Pelollakin on tehtävä, ja täysin peloton 
ihminen olisi itse asiassa yhtä haavoittuvainen kuin täysin kipuaistiton ihminen. 
Tavoite ei olekaan päästä irti pelosta vaan oppia suhtautumaan paikalle vääjää-
mättä hiipivään pelkoon. Pelostaan oikealla tavalla tietoinen ihminen säilyttää 
täysin toimintakykynsä vaikka pelkäisi miten paljon. On kaksi aivan eri asiaa tun-
tea pelkoa ja antaa pelolle valta.

de Mello on kirjoittanut yksinkertaisen harjoituksen, jota hän kehottaa toista-
maan uudestaan ja uudestaan, niin että sitä tulee ikään kuin automaatio: olem-
me lopulta aina tietoisia tunteistamme emmekä pidä niiden seurauksia vää-
jäämättöminä. Harjoitusta on hyvä tehdä niin usein, että siitä tulee suorastaan 
tapa olla. Jotta itseään todella kykenisi havainnoimaan kaikkein vaativimmissa 
tilanteissa, on paras alkaa luoda sille tukevaa pohjaa ihan kaikkein arkipäiväisim-
mässä, vähemmän haastavassa tekemisessä. Itse sovellan de Mellon harjoitusta 
edelleen aivan tietoisesti päivittäin, mutta siitä on jo tullut paljolti kaiken teke-
miseni ja olemiseni taustavoima.
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Harjoituksessa on neljä askelta, joita seuraavassa siteeraan hieman soveltaen:

1) Katsele itseäsi kuin ulkopuolinen ja tunnista itsessäsi olevat tunteet.
2) Ymmärrä, että tunteet ovat ainoastaan sinussa; ne eivät ole ulkoisessa  

todellisuudessa.
3) Älä samastu tunteisiin – ne eivät ole ”minän” oleellinen osa vaan jotakin,  

joka tulee ja menee.
4) Ymmärrä, että kun itse muutut, kaikki muuttuu.

Tähän saakka olemme käsitelleet ainoastaan askelta 1, itsen havainnointia. Askel 
2 tarkoittaa, että tultuamme tietoisiksi tunteistamme on tärkeää tunnistaa myös 
se, että tunteet todellakin ovat ainoastaan meissä itsessämme. Ne eivät ole ole-
massa ulkopuolellamme – me itse olemme keittäneet ne kasaan. Ne eivät väis-
tämättä ohjaa meitä tiettyyn suuntaan, vaan me olemme itse niistä vastuussa.

Askel 3 tarkoittaa, että tultuamme tietoiseksi havaintojen kohteena olevaan 
minään vaikuttavista voimista pidämme päätöksenteon vallan ainoastaan ha-
vaintoja tekevällä minällä. Koska olemme itse synnyttäneet tunteemme, siksi ei 
ole mitenkään välttämätöntä, että suhteessa ulkomaailmaan toimimme niiden 
vallassa. Voimme valita toisin, jos niin haluamme.
 
Askeleeseen 4 menen hieman myöhemmin. Sitä ennen katsotaan, mitä sisäisen 
maailman havainnoinnista ja askeleista 1-3 välittömästi seuraa. Viimeinen askel 
seuraa loogisena kolmen edellisen ymmärtämisestä.
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Mitä itsen havainnoinnista seuraa

”Ylistetty ihminen ei tule ylistyksestä 
huonommaksi eikä pahemmaksi.” 

– Marcus Aurelius, Itsetutkiskeluja
 

”One of the most important things in soap opera 
acting is reacting. This does not mean acting again.” 

- Joey Tribbiani, TV-sarjassa Frendit 

Harjoituksen tuloksena tulet yhä tietoisemmaksi omasta itsestäsi: tunteistasi ja 
siitä, miten ne ovat omiaan vaikuttamaan siihen, mitä ajattelet ja teet. Opit sää-
telemään tätä vaikutusta. Voisi jopa sanoa, että havaintoja tekevä minäsi on nyt 
se, joka tekee päätökset. Mitä se sitten muuttaa päätöksenteossa?

Aivan kaiken. 
 
Et enää päätöksissäsi reagoi siihen, mitä ulkopuolinen maailma sinussa aiheut-
taa. Reagoinnin sijasta kykenet tekemään johtopäätöksiä itsenäisesti ja toimi-
maan niiden pohjalta. 
 
Suututko edelleen, nyt kun olet tietoinen tunteistasi? Totta kai suutut. Mutta 
sen sijaan, että suutuksissasi reagoisit kiukustasi käsin, olet siitä tietoinen ja toi-
mit tietoisesti valitsemallasi tavalla. 
 
Kiukku tai suuttumus on tietenkin helppo ja jopa hieman liian itsestään selvä 
esimerkki kirkasta ajattelua haittaavasta tunteesta. Kiukku, viha ja suuttumus 
eivät olekaan suurimmat ongelmamme arkipäivän päätöksenteossa, koska ne 
ovat on niin helposti tunnistettavissa. Moni meistä on elämänsä aikana tehnyt 
jo niin monta virhettä näiden äärimmäisten negatiivisten tunteiden vallassa, että 
on harjaantunut odottamaan sellaisen tunnereaktion ohi menemistä ennen pää-
töksiin ja toimiin ryhtymistä. Osaat jo olla kirjoittamatta sähköpostia vihaisena? 
Hyvä. On kuitenkin valtava määrä muita tunteita, jotka ovat sitäkin salakavalam-
pia.
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Tällainen on esimerkiksi miellyttämisen tarpeemme. Se todennäköisesti tappaa 
enemmän ihmisten omaa ajattelua ja aloitekykyä kuin mikään muu, sillä yksit-
täisenä tunteena ja tarpeena se lienee kaikkein helpoiten ulkopuolisten hyväksi 
käytettävissä.

Mieti, mitä meille yleensä tapahtuu, kun meitä kehutaan. Tulemme useimmiten 
hyvälle mielelle. Pidämme hyvästä mielestä ja olemme valmiit tekemään työtä 
sen eteen, että kehuja pysyy kannassaan. Entäs kun saamme moitteita? Useim-
miten otamme ne itseemme ja olemme valmiit tekemään jotain, jotta meistä 
taas tykättäisiin. Olemme perustavasti virittyneet niin, että kiitos kohottaa ja ar-
vostelu painaa mieliämme.

Sosiaalisen median maailma on yksi paljastavimpia ympäristöä miellyttämisen 
tarpeellemme: ”Jos 50.000 tykkää tästä, ajan minikaivurilla...” Eikö? Sosiaalinen 
media ei toki ole synnyttänyt tarvettamme, mutta se antaa sille valtavan uuden 
areenan etsiä täyttymystä.

Mekanismi on niin yksinkertainen ja niin toimiva, että yksi kaikkien aikojen myy-
dyimmistä johtamisoppaista, Dale Carnegien ”Miten saan ystäviä, menestystä ja 
vaikutusvaltaa”, kirjoitettiin täysin sen varaan jo 30-luvulla, ja kirja myy edelleen 
kuin saippua.

Siksi erityisesti työelämä on kuin saippuaoopperaa: yhtä reaktiota toisen pe-
rään. Työ osana organisaatiota on monille alituista reagointia erilaisiin nostaviin 
ja painaviin viesteihin. Osana organisaatioita olemme usein vahvasti ulkoa ohjat-
tuja. Eikä tämä koske ainoastaan viestintää ja vaikuttamista ”ylhäältä alaspäin”. 
Myös johtajiin vaikutetaan samalla mekaniikalla.

Mitä korkeammassa asemassa ja mitä pidempään olet ehtinyt olla organisaatios-
sasi, voit olla varma, että sitä yksityiskohtaisempia ovat alaistesi käsitykset siitä, 
millä erityisillä keinoilla sinuun vaikutetaan – erityisesti, mikä silittää sinua myö-
täkarvaan. (Vastakarvaanhan sinua ei kannata silittää – asemasi suojelee siltä).

Näin on väistämätöntä ja luonnollista, sillä sinä itse olet heille aikojen saatos-
sa opettanut kaiken tarvittavan siitä, miten juuri sinuun vaikutetaan. Ja nämä 
metodit ovat hyvin tehokkaita, sillä jokaisella johtajalla on heikot kohtansa, jot-
ka ovat lisäksi kohtalaisen muuttumattomia. Jokaisella huoneesi ovesta sisään 
marssivalla on jokin käsitys siitä, mikä sinuun tepsii, ja näistä keinoista myös 
vaihdetaan alttiisti tietoa alaistesi kesken. 
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Itsehavainnointi tosin pystyy avaamaan nämäkin mekanismit ja vähentämään al-
tistumista tiedostamattomalle vaikuttamiselle. Ja eikö aivan jokaisessa asemassa 
tehdassalista kulmahuoneeseen olisikin paljon hauskempaa tehdä johtopäätök-
sensä ja toimia ihan vain faktapohjaisesti, enemmän esitettyihin argumentteihin 
kuin manipuloiden lähetettyihin ärsykkeisiin nojautuen?

Tietoisuus arvostelunpelostamme ja imartelunhalustamme vapauttaa meidät 
saippuaoopperan näyttelijöistä jälleen niiksi todellisiksi oman elämämme päät-
täjiksi, joita haluaisimme olla.

Kun päätöksiisi yritetään vaikuttaa 

”When dealing with people, let us remember we are not 
dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of 

emotion, creatures bristling with prejudices and motivated 
by pride and vanity.” – Dale Carnegie

Moni sairastuu heti jäätyään lomalle, ja usein lyhyehkö loma ei tunnu auttavan 
työperäiseen stressiin laisinkaan. Kun meillä vihdoinkin on mahdollisuus rentou-
tua, myös kaikki patoutunut ja väkisin taka-alalle työnnetty vyöryy ensimmäise-
nä esiin. Silti vaikuttaa, että jotkut kykenevät nauttimaan jokaisesta vapaahet-
kestä ensimmäisestä minuutista alkaen. Miten he sen tekevät?

Minikoossa jonkinlainen lomalle jäännin simulaatio tapahtuu myös aamuisin 
suihkussa, kun hetken aikaa olemme kaikkein rennoimmillamme, ja ajatus alkaa 
virrata. Mietitään sitä.

Mieti, mitä tavallisesti teet aamulla suihkussa. Kyllä: kastelet, saippuoit ja huuh-
dot, mutta mitä muuta? Tuo kaikki on mekaanista suorittamista eikä vaadi suur-
ta ajattelua. Juuri siksi suihkussa kykenemme rentoutumaan ja päästämme aja-
tuksemme juoksemaan... ja mitä ne silloin tekevätkään?

Kyselin tätä ihmisiltä. Halusin tietää, ajattelivatko he suihkussa samanlaisia asi-
oita, joilla oma pääni tapasi ennen täyttyä aamuhetkinä heti lämpimän veden 
virratessa. Ja vastaus oli: kyllä. Usko tai älä, yllättävän moni ihminen kysyttäessä 
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kertoo suihkussa voittavansa väittelyitä. Suihkussa ollessaan moni siis käy mie-
lessään läpi vaikeita vuorovaikutussuhteitaan ja uskaltaa kerrankin antaa takai-
sin kuten haluaisivat. Jos tämä tuntuu tutulta, käsissäsi voi olla ongelma.

Yleinen suihkukäyttäytymisemme on vain oire sitä, että emme ole olleet päi-
vittäisessä vuorovaikutuksessamme riittävän hereillä. Meihin on vaikutettu ja 
olemme olleet sen edessä voimattomia. Suihkussa keskustelut sitten käydään 
niin kuin ne haluttaisiin käydä. Usein vain liian myöhään, ja ainakin täysin vääräs-
sä seurassa.

Paljon hauskempaa olisi rentoutuessaan vain rentoutua.

Tämäkin muuttuu, kun tulet tietoisemmaksi ihmisten vaikutuksesta ajatteluusi 
ja toimintaasi. Niin käy vääjäämättä, kun alat harjoittaa itseäsi tietoisemmaksi 
omista tuntemuksistasi. Kuulet edelleen keskustelukumppaneitasi samalla taval-
la kuin ennenkin, mutta sen lisäksi kuuntelet nyt myös itseäsi ja huomaat: hitto, 
tuohan aiheuttaa minussa ylpeyttä! Tai surua. Tai pelkoa. Tai ihan mitä vain. 
Huomaat, että keskustelukumppanisi on vääntänyt taas jostain ruuvista (ehkä 
jopa itse sitä tiedostamatta!), ja se synnyttää sinussa jonkin tunteen, joka tuntuu 
pakottavan toimimaan jollakin tietyllä tavalla. Mutta pakko poistuu, jos näet ti-
lanteen selvästi.

Tulet tästä tietoiseksi – mahtavaa! Mitä sitten pitäisi tehdä? Torjuako vaikutta-
misyritykset?

Ei mitään. Tietoisuus riittää. Itse asiassa kaikki, mitä lisäät siihen, vain pahentaa 
tilannetta.

Kokemukseni mukaan kaikkein kiusallisimpia tilanteita kokoushuoneissa tai kah-
denkeskisessä kommunikaatiossa koetaan juuri silloin, kun joku on tehnyt toisen 
vaikuttamisyrityksen näkyväksi tai muuten alkanut torjua sitä. Tunnelma ei kos-
kaan enää palaa ennalleen. On kuin jotain yhteisesti sovittua sääntöä olisi vaka-
vasti rikottu.

Tunnelman rikkoja itse on kenties hieman muita harjaantuneempi havainnoija, 
mutta muulla tavoin kömpelö. Siispä hän toimii kuin aikuinen, joka vie lapsen-
sa sirkukseen. Hän nauttii, kun lapset pitävät trapetsitaiteilijasta ja tanssivista 
norsuista, mutta kun taikuri astuu lavalle ja esittää kaikkein parastaan, aikuinen 
nousee pomppaa pystyyn ja paljastaa taikurin temput. Taputtaako yleisö?
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Kun siis tulet tietoiseksi vaikuttamisyrityksistä... älä tee mitään. Katsele itseäsi ja 
hymyile sille sisäiselle pienelle paskiaiselle, joka hetken aikaa tunsi olonsa hyväk-
si, kun joku silitti sitä myötäkarvaan, tai huonoksi saadessaan vastakarvaan. Ra-
kasta sitä surkimusta sisälläsi, ja jatka eteenpäin. Havainnoi itseäsi mutta vuoro-
vaikuta muiden kanssa kaikkien parhaitten ihmistenvälisten sääntöjen mukaan.

Jos jotain haluat välttämättä tehdäkin asialle, mieluummin pelaa tilannetta ja 
sinuun vaikuttamaan pyrkinyttä kuin shakkia. Tee vastasiirto ja testaa, miten he-
reillä hän itse on.

Aina silloin tällöin joku kauhistelee, että työpaikka on täynnä piilotettuja agen-
doja. Totta kai on! Ja (vähintään) yksi niistä kuuluu kauhistelijalle itselleen. Asia 
on tragedia ainoastaan, jos hän ei itse tule tietoiseksi edes omasta agendastaan. 
Jokainen organisaatio, jokainen kokoushuone, jokainen tiimi, jokainen esimies-
alaissuhde on täynnä piilotettuja agendoja, sillä jokaisella meistä on oma agen-
damme. Vaikka meiltä vietäisiin kaikki, viimeisenä meille jää oma agendamme.

Ja toisaalta: mikään inhimillinen vuorovaikutustilanne ei kestä sitä, että kaikki 
agendat todella kannetaan esille. Siksi jopa kaikkein turvallisimmassa paikassa 
käsitellä agendoja, nimittäin terapeutin ja potilaan keskustelussa, vain toisella on 
siihen lupa.

Jokaisessa suhteessa on piilotettu agenda, halusimme tai emme. Parasta siis tot-
tua ajatukseen ja tulla omista agendoistaan tietoiseksi.

Pelottaako? Ei se mitään.

”Jos sie ossaat laulaa, ni hyreksi hiljaksee. 
Se pittää miele kepiän.” – Antti Rokka

Sanoin jo aiemmin, että tarkoitus ei ole päästä eroon kaikesta pelosta. Täysin 
peloton ihminen on vailla fyysistä ja sosiaalista itsesuojeluvaistoa. Pelolla on sik-
si takuulla paikkansa, mutta ajajan paikalle sitä ei silti saa päästää.
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Aivan samoin maailma tulee myös takuuvarmasti aina olemaan täynnä pelolla 
johtajia. Yksi ehkä väistyy, toinen tulee tilalle. Mutta todella onnistuakseen he-
kin tarvitsevat niitä, jotka suostuvat johdettavaksi pelolla. Pelostaan tietoiseksi 
tullut ihminen ei siihen välttämättä enää suostu.

Pelostaan tietoinen ihminen on vapaa vastaamaan pelotteluun kuin filosofi Diog-
enes tavatessaan Keisari Aleksanteri Suuren. Keisari törmäsi filosofiin kesken 
maailmanvalloituksensa, hän kysyi tältä, voisiko tehdä jotain filosofin hyväksi. 
Diogeneksen edessä seisoi senhetkisen maailman hallitsija (ja takuulla sellainen 
”pelolla johtaja”, että pahinkin työyhteisön öykkäri vaikuttaa hänen rinnallaan 
kuoropojalta) – ja mitä Diogenes pyysi? Että keisari väistyisi auringonvalon tieltä.

Pelkäsikö Diogenes? Emme tiedä, mutta uskon, että syytä ainakin olisi ollut. Pel-
ko ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, mitä hän vastasi keisarille. Miellyttämisen 
halu tai rangaistuksen pelko ei enää ohjannut häntä suhteessa muihin.

Harjoittaessasi tietoisuutta pelkäät edelleen silloin tällöin. Mutta huomaat itse-
si vapaaksi olemaan välittämättä tuosta pelosta. Et tietenkään todennäköisesti 
pysty vaikuttamaan siihen, johtaako joku yläpuolellasi oleva pelolla, koska sinulla 
ei ole valtaa ihmisiin ympärilläsi. Mutta sinulla itselläsi on kaikki valta päättää, 
johtaako hän pelolla juuri sinua.

Työyhteisöissä kuulee erityisen usein myös manattavan sitä, että epäonnistumi-
nen ei ole sallittua ja siksi ihmiset eivät yritä riittävästi. Itsekin edelleen yllätän 
itseni tämän tästä tekemästä niin. Jos todella olisin noina hetkinä itselleni ja 
muille täydellisen rehellinen, jatkaisin valitustani sanomalla: ”...ja minä pelkään, 
että minua arvostellaan epäonnistumisesta, ja se pelko estää minua yrittämäs-
tä.” Siitähän oikeasti on kysymys!

Kumpi sinua todella pidättelee yrittämästä: sekö, että organisaatiossasi ei pidetä 
epäonnistumisesta (mikä varmasti pitää paikkansa, jos niin sanot), vai se, että 
pelkäät tällaisen organisaation antamaa arvostelua? Mitä on ensimmäisen vaiku-
tus ilman jälkimmäistä?

Mitä merkitystä on sillä, että joku ei siedä epäonnistumista, jos et ole enää riip-
puvainen kenenkään kiitoksesta tai moitteesta ja vain toimit? Jos todella haluat 
yrittää ja sietää epäonnistumisen mahdollisuuksia, tiedät varmasti, kumpaa reit-
tiä asioiden tila on helpommin muutettavissa: muuttamalla itseäsi vai organisaa-
tioitasi.
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Tästä on kysymys de Mellon harjoituksen 4. askeleessa, jossa luvataan ”Kun itse 
muutut, kaikki muuttuu”.

Kun itse muutut, kaikki muuttuu

Lääkäri: ”Hyvä, ymmärrän oireilunne. Tiedättekö, 
mitä aion tehdä? Määrään lääkettä naapurillenne.”

Potilas: ”Kiitos paljon tohtori. 
Tunnen oloni jo paljon paremmaksi.”

– Anthony de Mello

Useimmat parisuhteessa elävät tietävät, miten vähän valtaa meillä on muuttaa 
ketään muuta kuin itseämme. Silti monet yrittävät ja viettävät 40 tai jopa 50 
vuotta yrittäen tehdä toisesta mieleisensä. Ja epäonnistuvat toistuvasti.

Parisuhde on hyvä benchmark, kun alamme miettiä mitä tahansa muuta ihmis-
ten muuttamispyrkimystämme. Jos jopa läheisin, kaikkein intiimein kanssakäy-
misen suhde antaa meille niin vähän vipuvoimaa toisen ihmisen muuttamiseen, 
mitä voimme sanoa muiden suhteiden vipujen voimakkuudesta?

Haaveilet kokonaisen organisaation muuttamisesta, mutta vaikutusvaltasi ei riitä 
edes yhden ihmisen todelliseen muuttamiseen! Tai vielä hullumpaa: onhan niitä-
kin, jotka alkavat lähtökohtaisesti muuttaa ei enempää eikä vähempää kuin maa-
ilmaa. Ja asettavat vielä onnellisuutensa edellytykseksi, että onnistuvat siinä!

Silti jotkut harvat onnistuvat siinäkin. Miten?

Mahatma Gandhin suuhun laitetaan usein (tosin virheellisesti) sanonta: ”Ole se 
muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.” Jos kuitenkin oletettaisiin, että itse 
Gandhi olisi näin joskus lausunut, mitä hän sillä todella olisi tarkoittanut? Usein-
han sanontaa tulkitaan jotenkin mahtipontisesti, ikään kuin se tarkoittaisi, että 
ENSIN muutetaan itseä JA SITTEN lähdetään muuttamaan maailmaa. Mutta to-
dellisuudessa siinä sanotaan ainoastaan, että muuta itseäsi. Piste. Loppu tapah-
tuu, jos tapahtuu. Sinä et voi tehdä sille mitään. Ja kaikkein turhinta maailmassa 
olisi alistua pelolle siitä, ettei se tapahdu.
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Jos päämäärämme todella on muuttaa maailmaa, se on – kirjaimellisesti – mel-
ko masentava tavoite. Sinä hetkenä taas kun alamme toimia ilman, että vähät 
välitämme siitä, muuttuuko maailma mukanamme, olemme rentoja ja vapaita 
muuttamaan kaikkea sitä, mihin meillä on valtaa. Vasta kun meille on täydelli-
sen yhdentekevää, muuttuuko maailma, lakkaamme puristamasta mailaa. Silloin 
saattaa kuin saattaakin syntyä jotain, mikä todella muuttaa myös muita kuin it-
seämme.

Silloin olemme kuitenkin jo ajat sitten alkaneet nähdä maailman toisin: egomme 
ei enää vaadi meitä muuttamaan yhtään mitään muuta kuin mitä voimme. Tä-
män oivaltaminen on keskeistä hyvinvoinnillemme ja onnellisuudellemme.

Ihminen on heitetty maailmankaikkeuteen ja paljolti sen armoille, mihin aikaan 
ja minkälaisten ihmisten ympäröimäksi hän on sattunut syntymään ja missä 
kasvamaan. Joku meistä saa jo synnyinlahjaksi mahdollisuuden muuttaa isojakin 
asioita ympärillään; toiselle ei suoda mitään siitä, vaikka hän pyrkisi sellaiseen 
asemaan koko elämänsä. Onko tämä oikeasti toisen ansio tai toisen vika? Jos 
jokainen meistä todella on oman onnensa seppä, niin maailmankaikkeus kyllä 
antaa taottavaksi aika erilaisia metalleja.

Itsestään tietoinen ihminen kykenee kuitenkin muuttamaan itseään, asemastaan 
riippumatta. Se on tärkeintä. Ainoastaan itsestään tietoinen ihminen todella 
kykenee olemaan oman onnensa seppä toimiessaan milloin missäkin mikrokos-
moksessaan: perheessä, työpaikalla, asuinympäristössään.

Olemme käsitelleet nyt riittävästi itsen katselemista, jotta voimme avautua ulos-
päin: katselemaan maailmaa.
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Maailman katselemisen taito 

”Sen päivän jälkeen, kun opetat lapselle 
linnun nimen, hän ei näe lintua enää koskaan”  

– J. Krishnamurti (1895-1986)

”Älä etsi totuutta, heitä vain pois mielipiteesi.” 
– japanilainen sanonta

Tämän toisenkin osion haluan aloittaa tarinalla pikkupojasta, tällä kertaa vain 
muutaman vuoden ikäisestä.

Nuoren Richard Feynmanin perheellä oli monen muun tuttavaperheen lailla ta-
pana viettää kesää New Yorkin läheisillä Catskill-vuorilla. Äidit ja lapset viettivät 
siellä useita viikkoja kerrallaan, ja perheiden työssäkäyvät isät tulivat heidän seu-
rakseen viikonlopuiksi. Noina yhteisinä hetkinä Richardin isällä oli tapana käys-
kennellä poikansa kanssa luonnossa huomattavasti enemmän kuin muilla isillä. 
Tämä oli tuttavapiirissä yleinen kateuden aihe.

Siihen kateus kuitenkin loppui. Moni leikkitovereista ja varmaan myös heidän 
äideistään nimittäin piti Richardia hieman hitaana oppimaan. Tai sitten isää sur-
keana opettajana. Poika ei näet pitkistä luontoretkistä huolimatta tuntunut osaa-
van esimerkiksi sellaisten tavallisten eläinlajien nimiä, joita muuta lapset osasivat 
kuin vettä valaen. Tuttavia ihmetytti, mitä hedelmää isän ja pojan luontoretket 
tuottivat.

Teoreettisen fysiikan nobelisti Feynman kertoi tarinaa isän ja pojan retkistä yl-
peänä vuonna 1981 BBC:n TV-kanavan haastattelussa. Siitä käy ilmi, että retket 
olivat olleet ratkaisevassa asemassa nuoren mielen varustamisessa siihen, mitä 
se myöhemmin tulisi saavuttamaan.
 
Feynmanin isä oli asemaltaan melko tavallinen työläinen, mutta osasi opettaa jo 
alle kouluikäiselle pojalleen, mikä ero on sillä, että tietää jonkin asian nimen, ja 
sillä, että oikeasti tietää asiasta jotain. Hän työskenteli univormubisneksessä, ja 
siksi tiesi riittävän hyvin, miten helppoa oli antaa ulospäin vaikutelma, että hal-
litsi jotain, vaikka totuus olisikin toisenlainen.

http://www.youtube.com/watch?v=695Flhmjmg4
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Mitä maaseudun rauhassa vietetyillä luontoretkillä sitten tapahtui? Feynman 
kertoo siitä samaisessa haastattelussa: Kohdatessaan erään tietyn lintulajin 
edustajan isä oli osoittanut lintua pojalleen ja kertonut lajin nimen englanniksi. 
Sitten hän oli kertonut linnun nimen portugaliksi, italiaksi, japaniksi, kiinaksi, ja 
niin edelleen. Tavoite ei kuitenkaan ollut opettaa pikku-Richardille lintujen nimiä 
eri kielillä. Isä nimittäin jatkoi:

”Nyt tiedät tuon linnun nimen kaikilla mahdollisilla kielillä, joita voit kuvitella. Ja 
kun olet saavuttanut tämän, et edelleenkään tiedä tuosta linnusta yhtään mi-
tään. Tiedät ainoastaan ihmisistä eri puolilla maailmaa ja sen, millä nimillä he 
kutsuvat tuota lintua. Mutta nyt: katsotaanpa tuota lintua.”

Tästä hetkestä eteenpäin isä opetti Richardia katselemaan ympäröivää maail-
maa aina mahdollisimman pitkään turvautumatta nimiin. Nimien opettelun si-
jaan Richard havainnoi, teki hypoteeseja ja testasi niitä. Tärkeää oli tehdä aitoja 
havaintoja, ei esittää tai uskoa tietävänsä jotain, mitä ei tiennyt varmuudella. 
Koko menestyksekkään uransa Feynman korosti tietämisen rajojen tunnustamis-
ta uuden tiedon synnyttämisen lähtökohtana.

de Mello sanoisi, että Feynman pyrki pienestä alkaen mahdollisimman harhat-
tomaan ulkoisen maailman näkemiseen. Niin hän itsekin pyrki, ja hänen meto-
dinsa oli samanlainen. Millaista sellainen näkeminen sitten on? Lyhyesti voisi 
sanoa, että silloin näkisimme sen, mitä on, ja emme näkisi sellaista, mitä ei ole. 
Määritelmällisesti yksinkertaista – ja käytännössä kovin vaikeaa. Kuvittelemme 
nimittäin näkevämme huomattavasti asioita, joita ei ole. Kaiken luulotellun näke-
misen seasta on vaikea siivilöidä sitä, mitä todella on mahdollista nähdä.

Suurin näkemisen este ovat käsitteet, joihin turvaudumme aivan liian nopeas-
ti ja luulemme niiden kuvaavan todellisuutta tarkasti. Käsitteet ovat totta kai 
elinehtoja viestimiselle ja ajattelullekin. Kun sanat eivät kuitenkaan ole se asia, 
mihin ne viittaavat, mukavia oikopolkuja etsivälle mielelle ne voivat tulla ymmär-
tämisen ja näkemisen esteeksi.

Työympäristöissämme tämän vaaran suurin ilmentymä on kaikkitietävä konsult-
tijargonin viljely.
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Kun bullshit-bingoemäntä ottaa lopputilin

Dilbert: ”Mitä tarkoitit, kun sanoit minun olevan ’valtautettu’? 
Tarkoittaako se, että voin säädellä omaa budjettiani, tehdä 

päätöksiä ilman 12 eri tason hyväksyntöjä ja ottaa 
itsenäisesti harkittuja riskejä?”

Pomo: ”Ei. Se on ainoastaan keino syyttää työntekijöitä siitä, 
että he jättävät tekemättä asioita, joita emme ole 

käskeneet heidän tehdä.”

Mieti, millaista olisi tulla jonain maanantaiaamuna töihin ja huomata, että kaikki 
jargoni on yhtäkkiä hävinnyt maailmasta. Poissa olisivat agile, organisaatiosiilot 
ja ydinosaamiset. Jonnekin hevon kuuseen olisivat totaalisesti hävinneet myös 
sellaiset termit kuin asiakaslähtöisyys, avoimet ekosysteemit ja, todellakin, stra-
tegian jalkauttaminen.

Jäljellä olisivat vain havaintomme ja se tieto, joka meillä oikeasti on tuntemis-
tamme ilmiöistä. Niillä pitäisi pärjätä. Kaikki täytyisi oikeasti osata selittää, jotta 
siitä voisi puhua ja puheen perusteella toimia.

Useampi Powerpoint-ilotulitus taitaisi jäädä laukaisualustalle.

Konsulttislangi ei ole yksin konsulttien tuotos. Sen synnyssä ovat totta kai koh-
danneet niin kysyntä kuin tarjontakin. Kysyntä syntyy osin siitä, että meillä 
todellakin on tarve saada tuntea, että ymmärrämme ja hallitsemme niitä jopa 
absurdin monimutkaisia ilmiöitä, joiden keskellä joudumme jokapäiväistä työ-
tämme tekemään.

Konsulttislangi onkin parhaimmillaan teräviä kiteytyksiä, jotka helpottavat sel-
laista monimutkaisten asioiden kanssa operoivaa, joka todella ymmärtää havain-
noimiaan ilmiöitä. Sellainen ihminen käyttääkin termejä taitavasti ja onnistuu 
viestinnässään toisten samanlaisten kanssa. Kaikkien muiden käsissä konsulttis-
langi on tappavan vaarallista: taikasanoja ilman ymmärrystä.
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Toisin ilmaistuna: hyvän konsultin metodit ovat kuin terävä veitsi ja hän kykenee 
operoimaan niillä kuin kirurgi. Vatsanpohjaani kouristaa, kun mietin, mitä samal-
la veitsellä voi saada aikaan kokemattoman mutta innokkaan käsi.

Ilmiöiden ja vuorovaikutusten monimutkaistuessa elämän absurdiuden taso 
ei liene vuosisadoissa merkittävästi vähentynyt – se on ainoastaan muuttanut 
muotoaan. Siinä, missä muinaissuomalaisten elämää ohjasivat sääilmiöt, meillä 
sitä ohjaa samalla tavoin maailmantalous. Siksi tavassamme käyttää business-
fraaseja on jotain liikuttavan samanlaista kuin muinaissuomalaisten tavassa selit-
tää maailmaa. Heillä konsulttiläpän tehtävää ajoivat tarinat moninaisista jumalis-
ta.

Listat hämäläisten ja karjalaisten jumalista ovat säilyneet kirjakielemme isän Mi-
kael Agricolan muistiinmerkinnoissä vuodelta 1551. Silloin katajainen kansamme 
pystyi nimeämään jokaiselle luonnonilmiölle ja isommalle liikahdukselle jonkun 
aiheuttajan. Jos ei tullut kalaa, niin se oli totta kai Ahdin syy, jos ei riistaa, niin Ta-
piota oli syyttäminen. Jos tuli rukiita, niin niitä antoi Ronkoteus; jos taas ei tullut 
rukiita, niin jälleen oli Ronkoteus asialla. Ja niin edespäin.
 
Muinaisuskolle oli tunnusomaista, että jokapäiväiseen elämään suuresti vaikut-
tavia asioita uskottiin hallittavan nimenomaan siten, että tiedettiin ilmiön aihe-
uttajan nimi. Se riitti. Kun nimi tunnettiin, voitiin loitsea. Ja kun nimet oli helppo 
oppia, vähän jokainen pystyi loitsemaan.

Konsulttijargon toimii kuin loitsu: se on oikotie henkisesti vaikeasta ja käsittä-
mättömästä tilanteesta täydelliseen tietämykseen ja jopa hallinnan tunteeseen, 
täysin ilman vaivaa asioiden perinpohjaisesta selvittämisestä. Modernit ukon-
maljat juodaankin kahviautomaateilla, kokoushuoneissa, projektien kick offeissa 
ja sisäisissä tiedotustilaisuuksissa.

Konsulttislangi auttaa meitä todistelemaan itsellemme ja toisillemme, että oli-
simme täydellisesti tilanteen tasalla. Jos se antaa vastapainonaan turruttavan 
mielenrauhan, se voi olla harmitonta ja jopa harmaassa työpäivässä mieltä ylen-
tävää: ikään kuin olisi päästy muutamia nimityksiä oppimalla osalliseksi suurista 
salaisuuksista. Ikävä kyllä jargonin oikotie usein oikaisee vielä tätä haitallisem-
min.

Useimmat ammatit pystyy näet jollain tyydyttävällä tasolla oppimaan muuta-
missa viikoissa tai ainakin kuukausissa. Raakaa treeniä helpompikin tie kuiten-
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kin on: jos oikein yrittää, voi uusikin työntekijä kollegoita haastattelemalla noin 
viikossa oppia kaikki ne nimitykset ja taikasanat, joihin vetoamalla voi selittää 
jokaisessa tilanteessa, miksi ollaan milloin missäkin liemessä.

Valitettavasti moni putoaa tähän ansaan. Siksi työpaikkojen käytävillä haahuilee 
suunnaton joukko ihmisiä, joilla on jo vuosia ollut täydellinen selitys kaikelle - 
eikä mitään näkyä tai kykyä tehdä asioille yhtään mitään. Mitä vähemmän on 
tietoa, sitä enemmän näyttää olevan myös puhetta. Toisin kuin yleisesti esite-
tään, hevonpaskan puhuminen ei ole ainoastaan tai edes erityisesti johtajapor-
taan ongelma.

Mikä avuksi? ”Kun itse muutut, kaikki muuttuu.” Mitä jos konsulttislangiin ja 
muuhun ammattijargoniin törmätessäsi avaisitkin kaikki käsitteet, etkä hyväksyi-
si mitään selitystä ainoastaan nimikkeiden tasolla:

”Organisaatiomme siilot siis tulisi rikkoa, niinkö? Kerropa lisää näistä siiloista: mi-
ten ne eroavat aivan luonnollisista organisaation rajoista? Mikä tekee tällaisesta 
’siilosta’ siilon? Minkä kokoinen organisaatio kykenee vielä helposti toimimaan 
kuvaamallasi tavalla siiloutumatta? Ovatko meidän siilomme enemmän saman-
laisia vai erilaisia kuin kuvittelemamme kilpailijan siilot?”

”Meidän tulisi siis mielestäsi siirtyä ketterämpään kehittämiseen. Hyvä, voisitko 
nyt kertoa esimerkein, miten tämä ketteryyden puute meillä näkyy, ja mitä sen 
lisääminen ihan konkreettisesti muuttaisi? Entä jos teemmekin tällä hetkellä vää-
riä asioita – auttaisiko ketteryys meitä silloin tekemään enemmän vai vähemmän 
väärää?”

”Henkilöstö on siis sinun mukaasi tärkein voimavaramme. Tarkoitatko voimava-
ra, niin kuin kivihiili, joka poltetaan loppuun, vai ennemminkin kuten IPR, jota 
suojellaan viimeiseen asti? Miten tämä voimavara-ajattelu meillä tällä hetkellä 
näkyy?”

”Jos tämä ratkaisu on mielestäni no-brainer, kuten sanot, niin varmaankin voit 
hyvin nopeasti käydä tässä läpi koko tuon aukottoman päättelyketjun?”

Mitä jos puhuisitkin vähemmän, ja silloin kun puhuisit, useammin aidosti kysyisit 
kuin väittäisit? Saisit varmasti viikoissa maineen organisaation tylsimpänä tyyp-
pinä. Ja ihan aiheesta. Bullshit on näet äärimmäisen herkkää arvostelulle kaikilla 
organisaation tasoilla. Jos kuitenkin samaan aikaan sovellat omassa ajattelussasi 
tinkimätöntä käsitteiden hylkäämistä analyysin lähtökohtina ja keskittyisit sen 
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jälkeen havainnoimaan maailmaa, maineesi ajan mittaan ehkä jopa korjautuu, 
kun analyysisi terävöityy. Mutta mikä parasta, itse tiedät entistä paremmin, mi-
ten vähän mistään todella tiedätkään.

Voit toki myös saada kenkää. Mikään ei silti ole työelämässä motivoivampi yh-
distelmä kuin samanaikainen silmien avaaminen ja työttömyyskassaan liittymi-
nen. Ehkä työpaikka, joka vaatii sinua näyttelemään tietäväsi enemmän kuin 
tiedät, ei ole lopulta sinun arvoisesi.

Paradoksaalisesti: jos ”tietäisimme” vähemmän, todennäköisesti kykenisimme 
enemmän.

Tietämisen harha
 

”Ne jotka tietävät, eivät puhu; ne jotka puhuvat, eivät tiedä” 
– Zen-buddhalainen sananlasku 

 
”Enkä minä ainakaan mistään tiedä paskaakaan” 

– Anssi Kela, ”1972”

Maailman monimutkaisuus avautuu joskus yllättävissä paikoissa. Voin esimer-
kiksi istua meren rannalla ja katsoa tuulen nostamia vaahtopäisiä aaltoja vaikka 
kuinka kauan, enkä silti kykene ennustamaan edes yhden pisaran matkaa seu-
raavien sekuntien aikana. En kykene ymmärtämään edes yhden vesipisaran ole-
musta, mutta voin kuvitella hallitsevani monimutkaisia aineettomia konstruktioi-
ta kuten sosiaalista ja taloudellista todellisuutta! Kokoonnumme sitten joukolla 
seminaareihin muun muassa pelastamaan Suomea, Eurooppaa tai maailmaa 
(ihan jalo tarkoitus, sitä en kiellä) ja kirjoitamme lehtiin vihaisina siitä, miten har-
va meidän lisäksemme ymmärtää, miten maailma ja talous oikeasti toimivat.

Paitsi että olemme täysin varmoja monesta asiasta me myös suorastaan rakas-
tamme omia mielipiteitämme. On puhuttelevaa, että vaalien alla eri medioiden 
vaalikoneet auttavat meitä löytämään nimenomaan ehdokkaita, joiden mielipi-
teet ovat mahdollisimman lähellä omiamme. Viis siitä, osaavatko he ajaa edusta-
miaan asioita. (Konkaripoliitikot kertovatkin, että esimerkiksi uuden kansanedus-
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tajan kauden alkaessa työtoverit kykenevät hyvin nopeasti arvioimaan, kuuluuko 
tämä siihen neljännekseen, joka oikeasti kykenee ajamaan mitään muutosta. 
Loput kolme neljännestä ovat vain asioista vahvasti jotain mieltä.)

Tuntuu todella hyvältä olla vahvasti jotain mieltä ja sen lisäksi oikeassa. Erityi-
sen hyvältä se tuntuu samaa mieltä olevien porukassa. Tuntuisiko vastaavasti 
pahalta tunnustaa, kuinka hataralla pohjalla mielipiteemme ja kaikki varmana 
pitämisemme on? Kokemukseni mukaan kyllä. Epävarmuus tuntuu joskus sie-
tämättömältä. Sen vuoksi moni analyysi hyppääkin mahdollisimman nopeasti 
lopputuloksiin – se vähentää avoimina ammottavien kysymysten aiheuttamaa 
suoranaista psyykkistä kipua.

Tämä on kuitenkin se juuri se epämukavuusalue, johon päätöksentekijän täy-
tyy uskaltautua: tunnustamaan oma tietämättömyytensä niin kauan, kuin se on 
olemassa. Ja aivan äärimmillään myös tekemään päätös tiedostaen, että siihen 
liittyvä varmuustaso on edelleen löyhä, jos se sitä tosiasiassa on. Moni isokin 
päätös on tehtävä sellaisessa tilanteessa, eikä asiaa auta, että päätöksentekijä 
luulottelee olevansa varma.

Kipua voi tosin helpottaa muillakin tavoilla kuin uskotellulla varmuudella asioi-
den tilasta. Mitä jos menisimme suosista toiseen ääripäähän ja tervehtisimme 
vääjäämätöntä epävarmuutta sen ansaitsemalla kunnioituksella? Joskus tietä-
mättömyyden kipua jopa helpottaa aito ihmetys siitä, että todellisuus lopulta on 
mielipiteitämme ja luulojamme monimutkaisempaa, hämmästyttävämpää ja, 
jollain tavalla jopa majesteettisempaa. Todellisuus on pohjimmiltaan lumoavaa, 
kun sitä antautuu katselemaan.

Erityisesti uskonnot ovat vuosituhansien saatossa keksineet taidokkaat selitykset 
ihmiselämän ja maailmankaikkeuden suurimmille mysteereille. Moni niistäkin on 
lumoavan mielenkiintoisia, kuten esimerkiksi kertomus siitä, miten maailma on 
syntynyt ja lepää merestä nousseen kilpikonnan selässä.

Mutta eikö todellisuus ole jotain vieläkin hämmästyttävämpää, kysyy Richard 
Feynman. Merestä noussut kilpikonna on toki nokkela kertomus, mutta mieti 
hetki tämänhetkistä tieteeseen pohjautuvaa näkemystämme maapallosta: eläm-
me siis sulaytimisellä kuulalla, joka kiertää tyhjyydessä valtavaa vauhtia ympäri 
miljoonien kilometrien päässä raivoavaa vedystä ja heliumista koostuvaa fuusio-
reaktiota. Ja syystä, jota emme aivan tarkkaan edelleenkään kykene ymmärtä-
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mään, tämä 4,5 miljardia vuotta vanha pallo vetää sen pinnalla asuvaa ihmistä 
puoleensa, niin että emme kaikessa tässä liikkeessä itse sinkoudu tyhjyyteen. 
Kilpikonna on ihan jees, mutta todellisuus on huomattavasti ihmeellisempää.

Estääkö se, että emme vielä edes ymmärrä painovoiman syytä, meitä toimimas-
ta sen vallitessa? Auttaisiko meitä tekemään parempia päätöksiä se, että sepit-
täisimme sille jonkin selityksen?

Auktoriteeteista ja guruista

”Auktoriteetin edessä alistumisen kaikkein kauaskantoisin 
seuraus on vastuuntunnon katoaminen.” 

– Stanley Milgram

Paitsi että ilmiselvästi rakastamme omia mielipiteitämme, maailma on täynnään 
ihmisiä, jotka haluavat kertoa myös muille, mitä ajatella. Ei ole sellaista inhimil-
lisen tiedon aluetta, jolle ei olisi tarjolla asiantuntijaa, joka on altis jakamaan 
näkemyksiään. Ja hyvä niin. Monista asioista tarvitsemme jaettua, jopa auktori-
soitua tietoa. Toisista emme niinkään.

On sellaisia väitteitä, joiden todenpitävyys on suurella varmuudella testattavis-
sa. Suhteessa tällaisiin asioihin on hyvää ja taloudellista viitata asiantuntijoihin 
ja auktoriteetteihin. Jos joku on väitellyt tohtoriksi vaikka sinkin imeytymisestä, 
tarvitessani siitä tietoa, voin katsoa suhteellisen turvalliseksi luottaa vertaisarvi-
oituun tutkimukseen ja tutkijaan.

Sitten on toisenlaisia väitteitä ja ”totuuksia”, niitä joiden testaaminen on huo-
mattavasti vaikeampaa. Kumma kyllä, niissä tietäjien määrä vain kasvaa: kestää 
vuosikausia tulla asiantuntijaksi jonkin yksittäisen ravintoaineen imeytymisessä, 
mutta esimerkiksi uskontoa, politiikkaa, taloustieteitä voi kommentoida varmalla 
vakaumuksella heti, kun jotain mieleen juolahtaa. Jos jollakin alalla todellinen 
tieto on todella epämääräistä, ei enää puhuta edes asiantuntijoista. Puhutaan 
guruista. Osakemarkkinat ja uskonnot voisivat kilpailla siitä, kumman piiristä löy-
tyy enemmän guruja.
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Sinä hetkenä, kun auktoriteetista tulee sinulle argumentti tällä jälkimmäisellä 
alueella, menetät kosketuksesi todellisuuteen. Vastalahjana saat tietenkin sen 
ihanan rauhan, että vapaudut ajattelemasta ja voit luottaa, että joku muu on 
tehnyt senkin työn puolestasi. Kun tietämättömyyden taakka käy liian raskaaksi, 
on helppo antaa periksi ja luovuttaa valta jollekulle toisella.

Auktoriteettiuskon ansa on ikään kuin kaksinkertainen. Ensinnäkin, etsin yleensä 
auktoriteetteja, jotka vahvistavat jo olemassa olevia näkemyksiäni. Muunlaisia 
auktoriteetteja pidän ”älyllisesti epärehellisinä” (paitsi jos he ovat politiikkoja, 
silloin he ovat ”populisteja”, mikä tarkoittaa laskelmoivasti älyllisesti epärehel-
listä.) Toiseksi, miten ikinä voisin päästä selvyyteen itse auktoriteettien vaikut-
timista? Ovatko he aina selvillä itsekään? Auktoriteetti voi aivan yhtä hyvin olla 
tietämätön omasta agendastaan kuin kuka tahansa muukin.

Julkisessa keskustelussa kovaan ääneen esitettyjä mielipiteitä onkin aivan mah-
doton putsata piilotetuista agendoista. Näin siitä huolimatta, että argumentit ja 
päättelyketjut on onnistuttu pukemaan rautaisen logiikan kaapuun. Enhän aina 
argumentoidessani tunne edes omia vaikuttimiani.

Testaapa omia vaikuttumiasi joskus sanomalehteä lukiessasi: etsi kolumni, jon-
ka kirjoittajasta et juuri pidä (erityisesti, jos tämä johtuu kirjoittajan esittämistä 
kannanotoista) ja silmäile tekstiä nopeasti. Huomaat pian, että tämä kirjoittaa 
samaa sontaa, kuin aina. Sitten tee näin: keskity miettimään lempitoimittajaasi, 
mahdollisesti samassa lehdessä. Luen nyt teksti huolella ajatellen, että sen on 
hänen kirjoittamaansa. Huomaat pian, miten fiksusti hän jälleen perustelee kan-
tansa.

Hyvin usein, kun itsekin luulemme ottavamme kantaa asioihin, otamme oikeasti 
kantaa ihmisiin ja ideologioihin, joita kuvittelemme heidän edustavan.

Suhteessa julkiseen keskusteluun ainoa, mitä voimme tehdä, on tulla tietoiseksi 
omista vaikuttimistamme. Ja käyttää sitten hieman hiljaisempaa ääntä.
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Mistä ei voi puhua, siitä täytyy huutaa

”Tieteessä käy usein niin, että tieteentekijä toteaa: ’Tiedätkö, tuo 
on todella hyvä argumentti. Oma kantani oli väärä.’ Ja sitten he 
todella muuttavat kantaansa, ja et enää koskaan kuule heidän 

toistavan vanhoja näkökantojaan. He todellakin tekevät niin. Niin 
ei käy aivan niin usein, kuin olisi aihetta, koska tieteentekijätkin 

ovat ihmisiä ja muutos tekee kipeää. Mutta niin tapahtuu 
päivittäin. En muista, milloin viimeksi jotain sellaista tapahtui 

politiikassa tai uskonnossa.” – Carl Sagan

Siellä, missä tieto on testattavissa, on harvoin aihetta kiivailuun. Siksi on to-
dennäköisempää löytää kiihkeitä julistajia moraalin, uskonnon ja politiikan kuin 
luonnontieteiden alueelta. Eikö ole kumma, että harva jaksaa edes pahoittaa 
mieltään esimerkiksi niin merkittävästä asiasta kuin kvanttifysiikasta, mutta ih-
miset hylkäävät perheenjäseniänsä, jopa tappavat toisiaan, kun on kyse esimer-
kiksi jonkin uskomuksen saneleman käyttäytymismallin noudattamisesta?

Voimakas tunnereaktio onkin hyvä indikaattori tiedolle, jota ei varsinaisesti ole 
ajateltu vaan pelkästään omaksuttu. Mitä vähemmän todella tiedämme, sitä 
voimakkaammin tunnemme, jos joku kehtaa uhata uskomustamme. Jos pel-
käämme tietämättömyyttä, pelko voi saada ihmisessä aikaan aivan äärimmäisiä 
reaktioita epäilyksen aiheuttajia kohtaan.

Kiivailu ei koske ainoastaan uskontoa ja politiikkaa. Kun joku suuttuu sinänsä 
asiallisesta argumentista, se on aina merkki epävarmuudesta, jota ei haluta 
tunnustaa ja käsitellä. Tämä pätee myös työpaikoilla esiintyviin kiellettyihin mie-
lipiteisiin. Niiden takana on useimmiten pelko, ei rautainen logiikka. Tietoinen 
päätöksentekijä taas kuuntelee vastapuolta sitä herkemmin, mitä vahvemmin 
huomaa olevansa jostain asiasta jotain mieltä.

Ihminen, joka ei pelkää epävarmuutta, ei myöskään koe tarpeelliseksi kiivaasti 
puolustaa puolustaa näkökantojaan uuden tiedon edessä. Hän voi jopa todeta 
Richard Feynmanin tavoin:
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”Näetkös, voin elää epäilyn ja epätietoisuuden kanssa, ilman että tiedän. Minus-
ta on jopa mielenkiintoisempaa elää tietämättä kuin sellaisten vastausten kans-
sa, jotka saattavat olla vääriä... En tunne pelkoa siitä, etten tiedä; siitä, että olen 
eksyksissä tässä arvoituksellisessa maailmankaikkeudessa ilman mitään tarkoi-
tusta, niin kuin asia minulle näyttäytyy. Se ei pelota minua.”

Ympyrä sulkeutuu

Olemme nyt käyneet läpi kahta hyvin yksinkertaista näkökulmaa, joista on hyvä 
lähestyä kaikkea päätöksentekoa: itsen katselemista ja maailman katselemista. 
Toivon, että tähän mennessä näistä nimityksistä olisi kadonnut jo kaikki mahdol-
linen mystiikka ja että näkisit ne vaivattomina, järkeenkäypinä ajatusharjoituksi-
na tai näkökulmina, joiden soveltaminen auttaa sinua hahmottamaan itseäsi ja 
päätöksentekotilanteitasi ratkaisevasti selkeämmin.

Näiden näkökulmien harjoittamisesta tulee ajan mittaan automaatio ja ne kul-
kevat mukanasi kaikkialle, kaikkiin tilanteisiin. Näistä näkökulmista on vielä pitkä 
matka päätöksentekoon, ja sinun täytyy se matka joka kerta käydä itse. Mutta 
lähtöpisteen koordinaatit ovat nyt selkeämmät, ja ne voi päivittää selkeiksi jokai-
sessa vaiheessa uudestaan ja uudestaan.

Tosin kuten aivan alussa kertomani oma esimerkkini Värtanin satamasta osoit-
taa, harjoitettukaan tietoisuus ei ole idioottivarmaa.

Näissä kahdessa näkökulmassakin on lopulta kyse vain yhdestä ja samasta 
asiasta: kun olen tietoinen omasta itsestäni, näen myös ulkoisen maailman 
selkeämmin. Me nimittäin näemme maailman juuri sellaisena, kuin itse olem-
me. Joka hetki läpi elämämme me luulemme tarkkailevamme ympäristöämme 
objektiivisesti, mutta todellisuudessa näemme ympärillämme omat pahimmat 
pelkomme ja suurimmat toiveemme. Päätöksenteon ZEN pyrkii tietoiseksi niistä 
ja niiden vaikutuksesta näkökykyymme – ja sitten vapautumaan niistä. ”Se, mikä 
on tietoista, on hallinnassa; se, mistä ette ole tietoisia, hallitsee teitä.”

Erityisesti: jos emme kykene viihtymään päätöksentekijän epämukavuusalueella, 
jos emme kestä tietämättömyyttä ja pelkäämme epävarmuutta, alamme näh-
dä varmaa tietoa. Tämä koituu ennen pitkää oman päätöksentekomme laadun 
tuhoksi.
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Itsehavainnointikin voi tuntua aluksi epämukavalta, koska se särkee pahimmat il-
luusiomme itsestämme. Kehotan sinua kuitenkin jatkamaan harjoitusta, jos pää-
set siinä kerran alkuun. Näet tuloksia hyvinkin pian ja hymyilet hyväntahtoisesti 
minällesi, jonka heikkous ulkopuolisille vaikutuksille käy nyt järkyttävän selkeäk-
si. Mutta itsehavainnoinnin tulisi silti olla täysin arvostelusta vapaata, toteavaa. 
Jos lähdet harjoittamaan itsehavainnointia tarkoituksena muuttaa itseäsi, mene-
tät sen mukanaan tuoman tietoisuuden vapauden. Jos tyydyt vain katselemaan 
ja havainnoimaan, se todella kykenee muuttamaan sinua.

Olen jo tällä lyhyellä urallani ehtinyt törmätä riittävän moneen konsulttiin, jotka 
ovat patistelleet kuulijoitaan ns. epämukavuusalueelle. Konsulttien päivälasku-
tukset ovat vaihdelleet tuhannesta eurosta aina kahden päivän tiettyyn vaikeaan 
tilanteeseen isolle joukolle kohdennettuun seminaariin, jonka hintalappu kaik-
kine valmisteluineen oli neljännesmiljoona euroa(!) Silti heillä pohjimmiltaan oli 
yksi ja sama sanoma, toki hieman erilaisilla taidon asteilla ilmaistuina. 

Hintalapusta riippumatta kohtaamani neuvot epämukavuusalueella pärjäämi-
seen, tai jopa siellä viihtymiseen, ovat olleet harvassa. Se ei olekaan konsulttien 
tehtävä. Heidän tehtävänsä on osoittaa meille ne alueet, joilla meidän on käytä-
vä taistelumme. Mutta näissä taisteluissa pärjäämisestä olemme vastuussa itse.

Itse olen kokenut edellä kuvatun itsehavainnoinnin äärimmäisen tehokkaana 
keinona selvitä ihan minkälaisella epämukavuusalueella tahansa. Erittäin ar-
vokkaaksi se on osoittautunut erityisesti niinä hetkinä, kun niin sanotusti paska 
todella on osunut tuulettimeen, ja keskellä sitä kaikkea on täytynyt kyetä teke-
mään tietoisia, hyviä päätöksiä.

Ja tässä tämä on, ilmaiseksi käytössäsi ja vapaana eteenpäin jaettavaksi. Toivon, 
että välität viestiä eteenpäin.



PäätökZENteko – Taito tehdä parempia valintoja38 Ver. 1.0

Ja aivan lopuksi

Viittasin esipuheessa välttämättömään disclaimeriin. Se tulee tässä:

Mikään tässä kirjasessa lukemasi, niin toimivaa kuin se muuten onkaan, ei päde 
kahden aikuisen saman katon alla harjoittamassa parisuhteessa. Ei. Vaikka saa-
vuttaisit täyden tietoisuuden, tunnistaisit negatiiviset tunteesi ja kykenisit jopa 
katselemaan itseäsi objektiivisesti ulkopuolelta, tulet todennäköisesti näkemään 
saman säälittävän, muuttumattoman itsesi uudestaan ja uudestaan samoissa 
tilanteissa. Menneisyyden zen-mestarit pääsääntöisesti olivat naimattomia, ja 
siihen lienee ihan pätevä syy.




