
Arvioi oma/esimiehesi/organisaatiosi johtamistyyli

Reddin (1970) jakaa johtajat neljään eri perustyyppiin. Oheisella testillä voit arvioida omaa
arkielämässä kohtaamaasi johtamista.

Miten johtaja vuorovaikuttaa ympäristönsä
kanssa?
a) Oikaisee
b) Hyväksyy
c) Hallitsee
d) Yhdentää

Miten johtaja viestii alaisilleen?
a) Kirjoittaa
b) Keskustelee
c) Käskyttää
d) Pitää kokouksia

Mikä on viestinnän suunta?
a) Vähän viestintää mihinkään suuntaan
b) Ylöspäin: alaiset puhuvat johtajalle
c) Alaspäin: johtaja puhuu alaisilleen
d) Kahdensuuntainen

Hallitseva aikanäkemys
a) Menneisyys
b) Ei merkitystä
c) Nykyhetki
d) Tulevaisuus

Mihin johtaja samaistuu?
a) Työyhteisöön
b) Alaisiin
c) Esimieheen, työprosessiin
d) Työtovereihin

Minkälaista järjestelmää johtaja suosii?
a) Ylläpitää menettelytapoja
b) Tukee sosiaalista järjestelmää
c) Noudattaa teknistä järjestelmää
d) Yhdentää sosioteknisen järjestelmän

Millä perusteilla johtaja arvioi ja arvostaa
alaisiaan?
a) Kuka seuraa sääntöjä?
b) Kuka ymmärtää sääntöjä?
c) Kuka tuottaa?
d) Kuka haluaa ryhmään?

Näkee tärkeänä ominaisuutena esimiehessä
 a) Aivot
b) Lämmön
c) Vallan
d) Ryhmätyön

Johtajalle sopiva työ organisaatiossa
a) Hallinto, laskenta, tutkimus, suunnittelu
b) Ammatti-ihmisten johtaminen, koulutus ja
viestintä
c) Tuotanto ja myyntijohto
d) Tiimin ja prosessien johtaminen

Työ joka ei sovi johtajalle
a) Rutiiniton
b) Vähän henkilökontakteja sisältävä
c) Vähän valtaa sisältävä
d) Rutiinityö

Arvostaa työntekijässä
a) Varmuutta
b) Yhteistyötä
c) Suoritusta
d) Sitoutumista

Kuinka johtaja suhtautuu havaitessaan virheen?
a) Vaatii lisää valvontaa
b) Sivuuttaa
c) Rankaisee
d) Uskoo, että virheistä oppii

Kuinka johtaja suhtautuu konflikteihin?
a) Vältellen
b) Lieventäen
c) Tukahduttaen
d) Hyödyntäen

Kuinka johtaja suhtautuu stressiin?
a) Vetäytyy pois ja nojaa sääntöihin
b) Masentuu
c) Dominoi ja hyötyy
d) Välttää päätöksentekoa

Näkemys hyvästä ohjauskeinosta
a) Välttely
b) Torjunta
c) Rankaiseminen
d) Kompromissi

Alaisten tyypillinen ongelma
a) Tunnustuksen puute
b) Ohjauksen puute
c) Tietojen puute
d) Riippumattomuuden puute



Rankaisumuoto
a) Auktoriteetin menettäminen
b) Johtajan kiinnostuksen menettäminen
c) Aseman menettäminen
d) Alaisten itsekunnioituksen menettäminen

Mitä johtaja aliarvioi?
a) Innovointitarvetta
b) Työyhteisön ja prosessin tarpeita
c) Alaisten odotuksia
d) Itsenäisen toiminnan tarvetta
Johtajan suurin heikkous
a) Sääntöjen orja
b) Sentimentaalisuus
c) Taistelee tarpeettomasti
d) Käyttää liikaa osallistumista

Mitä johtaja pelkää itsessään?
a) Tunteellisuutta, pehmeyttä, riippuvuutta
b) Toisten torjuntaa
c) Voiman menetystä
d) Kantaaottamattomuutta

Mitä johtaja pelkää toisissa
a) Järjestelmästä poikkeamista, irrationaalisuutta
b) Ristiriitoja
c) Huonoa tuottavuutta
d) Tyytymättömyyttä

Mukaillen: Åberg 2006; Reddin 1970

Yhteensä:
a ________

b ________

c ________

d  ________

Eniten A-vastauksia: Eristyvä johtaja
Eristyvällä johtajalla on matala henkilösuuntautuneisuus ja matala tehtäväsuuntautuneisuus.
Eristäytyvä johtaja arvostaa asioiden tekemistä aiempien menettelytapojen mukaisesti.
Työntekijässä eristäytyvä johtaja arvostaa varmuutta. Samaan aikaan hän saattaa aliarvioida
alaisten innovointitarvetta, ja johtajan etäisyyden vuoksi johtuen alaiset saavat häneltä usein
varsin vähän tunnustusta.

Eniten B-vastauksia: Liittävä suhdejohtaja
Liittävä suhdejohtaja on hyvin henkilösuuntautunut. Hän arvostaa työntekijöissä yhteistyötä,
ja hän pyrkii toteuttamaan toiminnassaan alaisten ilmaisemia ideoita ja kannustamaan
organisaation sisäistä sosiaalista järjestelmää. Liittävällä johtajalla on matala
tehtäväsuuntautuneisuus. Liittävän suhdejohtajan alaisten ongelmana on usein ohjauksen
puute.

Eniten C-vastauksia: Vihkiytynyt johtaja
Vihkiytynyt johtaja on hyvin tehtäväsuuntautunut, ja hän käyttää organisaatiossaan paljon
valtaa antaen paljon suoria käskyjä alaisilleen. Vihkiytyneellä johtajalla on matala
henkilösuuntautuneisuus, ja työntekijässä hän arvostaa ensi sijassa työntekijän työsuoritusta.
Monesti vihkiytyneen johtajan alaisten ongelmana on omien tietojen vähyys, mikä johtuu
osittain juuri tarkoin määrittyneestä komentoketjusta.

Eniten D-vastauksia: Yhdentävä johtaja
Yhdentävä johtaja on hyvin henkilösuuntautunut. Hän pitää kokouksia ja korostaa
ryhmähengen merkitystä. Työntekijöissä yhdentävä johtaja arvostaa heidän sitoutumistaan
organisaatioon. Korostaessaan yhteisen toiminnan ja osallistumisen merkitystä yhdentävä
johtaja voi kuitenkin tulla aliarvioineeksi alaisten tarvetta itsenäiseen toimintaan.


