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Kenelle ja missä 
kritiikki on sallittu?



Kritiikki?
• = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/Arvostelu)  

› kreikan sanasta krinein, ’erottaa, ratkaista’ 

› on arviointia, jossa tarkoituksena on arvosteltavan asian arvon 
tutkiminen, pohtiminen ja määrittely. 

› kielteistä, positiivista tai rakentavaa

› kritiikki on ihmisen kommunikaatiota toiselle ihmiselle, tai se voi 
olla yhteisön kollektiivista mielipidettä jotain muuta kohtaan. 

› kritiikkiä voidaan myös estää ja hallita

• = tarkastelu, arviointi, arvostelu (www.suomisanakirja.fi)

• = arvostelu, hyökkäys, tarkastelu, arviointi, epäsuotuisa 

arviointi, vastustus, ryöpytys, syy, syyllisyys, vika, moite 

(www.synonyymit.fi/kritiikki)



Kenelle kritiikki sallittu?
• Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva 

oikeus ilmaista julkisuudessa mielipiteitään

• Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta 

ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään 

sitä ennakolta estämättä

Kaikille



Missä ja miten?
• Palautteelle annettujen kanavien aktiivinen hyödyntäminen

• Oman roolin mukaisesti

• Organisaation ohjeistusta kunnioittaen

• Siinä muodossa kuin itse haluaisit vastaavasta asiasta 

kuulla

• Sosiaalisen median hyödyntäminen harkiten

• Työrauha säilyttäen



Kritiikki organisaatiomuutoksessa
• Johto päättää muutoksista

• Johtaminen (https://fi.wikipedia.org/wiki/Johtaminen)

› tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa.

› ohjataan ihmisten toimintaa 

› pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja 
tehokkaammin kuin ilman johtamista 

› Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan 
tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa – ei itse tehden. 

• Kaikki eivät voi osallistua johtamiseen



Kritiikki organisaatiomuutoksessa
• Luottamus

› Omaan osaamiseen ja työhön

› Johtajien päätöksiin

› Työrauha kaikille

• Haasteena henkilöstöryhmien välinen yhteinen kieli

› Strategiset linjaukset toiminnan kielelle

› Toiminnan tarpeet strategialinjausten pohjaksi

• Reaktiot muutoksessa

› muutosvastarinta normaalia

• Vastuu omista tuntemuksista

› Toiminnan kannalta oikeasti epäonnistunut ratkaisu vai  kiukku, 
kun asiat eivät mene niin kuin itse haluaa

•



Kritiikki organisaatiomuutoksessa
• Viestinnän tärkeys

› Oikea ajoitus 

› Kanava palautteelle

› Vuorovaikutteisuus - Palautteen käsittely

• Keskijohdon haasteellinen asema

• Kotipesän puhtaus



Metsäkeskuksessa 
kokeiltua



Monta kanavaa kritiikille
• Henkilöstökyselyt

• Esimiesarviointi 

• Kehityskeskustelut

• Esimiehen ja alaisen väliset keskustelut

• Palvelukohtaiset - mikä mättää ”ovensuukyselyt”

• Intrassa mahdollisuus kysyä ja kommentoida



Tyrmäyskielto 

• Kaikki ideat, aloitteet, ehdotukset 

ja kannanotot ovat tervetulleita

• Ainoastaan tyrmääminen on 

kiellettyä

• Ideoita pitää helliä ja vaalia, 

kunnes ne ovat riittävän kypsiä 

hyödyllisyyden arvioimiseksi.



Löräytys
• rohkeus julkaista 

viimeistelemättömiä ajatuksia 

muiden kommentoitavaksi

• Matalampi kynnys jakaa 

keskeneräisiä, luonnosvaiheen 

asioita työyhteisössä. 

• Tarkoitus on kertoa omaan työhön 

ajankohtaisesti liittyvistä ajatuksista 

ja seikoista ja sitä kautta saada 

aikaan laajempaa keskustelua 

aiheesta, jotta kaikkien ei tarvitsisi 

keksiä samaa pyörää uudelleen.



Shoutbox
Shoutbox = sisäinen palautekanava kokeilu

• Mahdollisuus antaa palautetta nimettömänä

• Johto vastasi palautteisiin viikoittain

• Noin kuukaudessa reilut 50 kirjausta

• Asiallisia kirjauksia

• Mahdollisuus korjata väärin ymmärryksiä

• Jatketaan, kun sopiva tekninen ratkaisu löydetty

› Samalla mietitään muitakin sisäisen palautteen kanavia



Lopuksi…



Kohti rakentavaa kritiikkiä
• Rakentavaa kritiikkiä vai repivää arvostelua

• Kritiikistä sparraukseen – myönteisempi sävy

• Kritiikki ei ole henkilökohtainen hyökkäys

• Aina mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä

• Tunteen kuriin - panostus sisältöön ei sävyyn

• Ilmaisun selkeys – ei vihjailua

• Harkinta ennen ilmaisua

• Arvostus molemmin puolin



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Tuula.Jusko@metsakeskus.fi


