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Talouskriisin ja hitaan kasvun aikakautena on entistä tärkeäm-
pää varmistaa, että organisaatiossa on avainhenkilöitä ja 
seuraajakandidaatteja kriittisiin tehtäviin. Henkilöitä, joilla on 
kykyä navigoida ja ohjata liiketoimintaa kasvavassa muutok-
sessa ja kiristyneessä kilpailussa. Oikeilla henkilövalinnoilla 
on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen. 
Väärien henkilövalintojen vaikutukset ovat pahimmillaan pit-
käkestoisia ja näkyvät usein huonona tuottavuutena, kasvun 
hidastumisena, huonontuneena työilmapiirinä ja jopa organi-
saation näännyttämisenä huonon johtajuuden takia. 

Menestyvät yritykset ovat viimeisten 10 vuoden aikana 
entistä enemmän panostaneet ns. Talent Management proses-
seihin ja käytäntöihin johtamiskyvykkyyden tunnistamiseksi ja 
kehittämiseksi koska tiedetään, että osaaminen on kilpailuky-
vyn kannalta yhä tärkeämpää. 

Näinä aikoina, jolloin vallitsee samanaikaisesti työttö-
myys ja avainosaajapula, oikeiden ihmisten valinta oikei-
siin tehtäviin korostuu entisestään. Tästä huolimatta kuiten-
kin näkee, että väärän osaamisprofiilin ihminen tulee vali-
tuksi avaintehtäviin, tai ko. henkilöä pidetään liian kauan 
tehtävässä, vaikka tulokset osoittavat, että olisi korkea aika 
 reagoida ja toimia. 

Mistä tämä johtuu? Syitä voi olla monia, mutta meitä kiin-
nostaa erityisesti ns. ”kognitiiviset esteet”, eli uskomukset ja 
ajatusmallit, jotka estävät hyviä päätöksiä. Haastamalla ole-

massa olevia käsityksiä ja näkemyksiä uskomme, että HR voi 
tuoda paljon lisäarvoa ja vaikuttaa valinta- ja päätöksenteko-
prosessien laatuun merkittävästi.

Usein yrityksillä on melko hyvä käsitys avainhenkilöiden 
suorituskyvystä, mutta pätevyys ja työkalut arvioida henkilön 
kehityspotentiaalia puuttuvat. Tämän arvioimiseen tarvitaan 
usein ulkopuolista apua.

Tavallisimmat ”kognitiiviset esteet” liittyvät subjektiivisuu-
teen arvioitaessa henkilön osaamisprofiilin sopivuutta tehtä-
vän osaamisvaatimuksiin. 

Syyt siihen, että näitä vääriä henkilövalintoja tehdään 
ovat monenlaisia. Vaikka kehitystä on tapahtunut, proses-
sit ja johtajuus eivät aina ole riittävällä tasolla. Organisaati-
oissa ei silloin ole käytettävissä objektiivista dataa, mutta silti 
on tarve tehdä päätös, ja usein se tapahtuu kiireessä. 

Päätöksentekoon vaikuttavat tavalliset kognitiiviset esteet 
on kuvattu tässä artikkelissa. HR-ammattilaisina meillä on 
mahdollisuus ja vastuu yrittää parantaa päätöksenteon laa-
tua tässä tärkeässä prosessissa, joka on liiketoiminnan 
menestyksen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeä. 

HR ammattilaiset haastakaa rohkeasti olemassa olevia, 
rajoittuneita käsityksiä ja tukekaa linjajohtoakin tiedosta-
maan ajattelun esteitä ja miten esteet voivat haitallisesti vai-
kuttaa päätöksentekoomme. Näin toimimalla tuotamme todel-
lista lisäarvoa liiketoiminnalle! n
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• Kokouksen aloitus monipuolisella ja terveellisellä 
lounaalla, johon olemme valinneet parhaita raaka-
aineita lähiruokatiloilta

• Kokoustamista moneksi muuntuvissa valoisissa 
tiloissamme, joissa huipputekniikka sekä mahdolli-
suus suoralähetyksiin streaming-tekniikalla 

• Tietoisku liikunnan ja ravinnon merkityksestä 
hyvinvoinnille sisältäen mielen, kehon asennon ja 
hengityksen yhdistävän Qigong-harjoituksen

• Kokoustauolla perinteisen kahvin lisäksi virkistävä 
juuresbaari ja smoothie

Sopisiko yrityksenne seuraavaan kohtaamiseen tällainen kokonaisuus?
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Tavallisimmat ”kognitiiviset esteet” Miten tämä näkyy käytännössä?

Kapea arviointi 
(Narrow evaluation)

Yliarvioidaan ja painotetaan tiettyjä osaamisia tai tiettyjä luonteenpiirteitä, 
vaikka tehtävän onnistunut haltuunotto edellyttää monta muuta osaamista.

Peilivaikutus 
(Mirroring effect)

Johtajat rekrytoivat mielellään itsensä näköisiä johtajia avaintehtäviin. 
Samanlaisuus johtaa pahimmillaan pysähtyneisyyteen, koska syntyy 
ylikäytettyjen vahvuuksien vaikutus joka itse asiassa alentaa suoritusta tietyissä 
tilanteissa ja kääntyy heikkoudeksi erityisesti muutostilanteissa.

Ensi-vaikutelman ansa 
(The anchoring trap)

Annetaan ensimmäisen vaikutelman ”häikäistä”. On tavallista, että johtajat 
tekevät päätöksiä ensivaikutelman perusteella, vaikka myöhemmin tulee esille 
informaatiota joka kyseenalaistaa ensivaikutelman.

Olemassa olevasta kiinni pitäminen 
(The status quo trap)

On inhimillistä pitää kiinni olemassa olevasta. Oman käsityksen muuttaminen 
ihmisestä saattaa tarkoittaa tarvetta kyseenalaistaa myös monia muita asioita 
esim. omaa pätevyyttään tehdä hyviä ratkaisuja. Siksi henkilö pidetään esim. 
”talent poolissa”, vaikka tilanne on muuttunut ja henkilön potentiaalia tehtävään 
muuttuneessa tilanteessa olisi hyvä arvioida uudestaan. Muutokset tarkoittavat 
riskien ottamista, mutta jos emme ole valmiita muuttamaan käsityksiämme, se 
voi olla yhtä iso, tai vielä isompi riski.

Valikoiva kuuntelu 
(Confirming evidence trap) 

Kun keskustellaan henkilön potentiaalista, on tavallista, että johtajat kuuntelevat 
enemmän niitä lähteitä jotka vahvistavat omaa käsitystään kuin niitä jotka 
kyseenalaistavat.

Suosikkiajattelu 
(Favorism)

Henkilö valitaan tehtävään koska johtaja pitää hänestä, hän on ns. ”hyvä 
tyyppi”, sen sijaan että pätevämpi tai tehtävään paremmin sopiva henkilö tulisi 
valituksi.

Perheenjäsenten suosiminen 
(Nepotism)

Tänä päivänä harvemmin esiintyy ns. Nepotismia eli, että perheenjäsen 
valitaan tehtävään sen sijaan, että pätevin henkilö saisi paikan.

Kaveria suositaan 
(Cryonism)

Henkilö valitaan omasta ystävä-/tuttava/ex-kollega- piiristä, eli esim. kollega 
edellisestä organisaatiosta, eikä välttämättä tehtävään parhaiten sopiva.


