
 

Johdon assistentit kertovat tässä jutussa työstään. WSP:n johdon assistentti Marianna Leisko vetää 
tiimilleen joogahetkeä. KUVA: MIKA RANTA / HS 

Näkymättömät vallankäyttäjät 

Huippujohtajien assistentit ovat todellisia ajankäytön ja organisoinnin mestareita. Nyt he kertovat työstään 
ja siitä, miten jokainen voi helpottaa omaa työtään. 

TILAAJILLE 

Pauliina Grönholm HS 

7.12. 3:00 | Päivitetty 7.12. 14:26 

JOS haluaa tavoitella SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperää, ei todennäköisesti 
kannata yrittää soittaa hänelle suoraan, vaan johdon assistentti Elina Husalle. 

Husa on paitsi Ojanperän henkilökohtainen assistentti, myös SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan 
johtoryhmän assistentti. Hän on tapaamisten järjestelijä, yhteydenpitäjä, digikummi, kokouspaikkojen ja 
matkojen varaaja ja matkalaskujen selvittäjä sekä ostolaskujen tarkastaja. 

Husa pitää huolta, että johtoryhmä käsittelee oikeita asioita oikeaan aikaan, ja että johdon tekemät 
päätökset kulkeutuvat muun organisaation tietoon. 

”Se on ehdottomasti näköalapaikka, ja olen myös halunnut sitä roolia ottaa”, Husa kertoo. 

 

Suomessa on totuttu siihen, että johtajat hoitavat henkilökohtaiset asiansa usein itse, Elina Husa 
sanoo. KUVA: MIKA RANTA / HS 

Husa on työskennellyt johdon assistenttina reilut kymmenen vuotta ja S-ryhmässä vuodesta 1999. Ennen 
assistentin työtä hän työskenteli hotellien vastaanotossa asiakaspalvelutehtävissä ja esihenkilönä. 

ELOKUVISTA tuttu stereotypia johdon assistentista on, että tämä hoitaa paitsi tapaamiset, myös johtajan 
henkilökohtaiset asiat. Suomessa assistenttien rooli on ollut hieman erilainen. 
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Osittain se johtuu siitä, että Suomessa yrityksissä on usein matala hierarkia, ja assistenttien tehtävät 
pääosin ovat koskeneet työelämää. Yksityiselämään liittyvät asiat on totuttu hoitamaan itse, Husa arvioi. 

Muissa maissa voi olla toisenlainen kulttuuri. Husakin muistaa uransa aikana, että hänen työnkuvansa ovat 
vaihdelleet. 

”Olin jonkin aikaa erään ulkomailta tulleen johtajan assistenttina ja silloin kyllä hain pesulasta vaatteita sekä 
hoidin hänen muuttoonsa liittyviä asioita”, Husa kertoo. 

Toisaalta hänen mukaansa se ei ole poissuljettuakaan, jos sellaiselle olisi tarvetta. Tämä ehkä juontaa 
juurensa hänen kokemuksistaan hotellialalla. 

”Siellä palveltiin joskus vieraita aika henkilökohtaistenkin asioiden parissa. Jos ulkomailta värvätään 
huippujohtaja, hänen pitäisi pystyä keskittymään työhönsä, ja jos voin auttaa häntä sen 
mahdollistamisessa, miksi en tekisi niin.” 

 

Elina Husa vertaa johdon assistentin työtä näkymättömään tiimalasiin. KUVA: MIKA RANTA / HS 

ASSISTENTTIEN tai sihteerien työstä puhutaan usein yhtenä katoavista ammateista. Esimerkiksi kaksi kertaa 
vuodessa julkaistavan Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan sihteereistä on jatkuvasti 
ylitarjontaa. 

Tämä ei vastaa Husan kokemusta. Hän toimii myös kansainvälisen johdon assistenttien International 
Management Assistant -yhdistyksen Suomen puheenjohtajana ja seuraa alan kehitystä. 

”Esimerkiksi Linkedinissä haetaan koko ajan assistentteja ja johdon assistentteja erilaisiin tehtäviin. Moni 
työskentelee muullakin kuin sihteeri- tai assistentti-nimikkeellä”, hän sanoo. 

Tämä johtuu siitä, että assistenttien työnkuvaan on tullut paljon myös IT-tukeen liittyviä tehtäviä, sisäistä 
viestintää, hallintoon sekä raportointiin liittyviä tehtäviä. 

KUN Annika Karjalainen aloitteli uraansa, hänen tittelinsä oli englanninkielinen first impression manager. 
Hänen tehtävänään oli vastaanottaa vierailevat bisneskumppanit ja huolehtia tapaamisten sujuvuudesta. 

https://www.ammattibarometri.fi/
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”Hyvä assistentti ei odota, että hänelle annetaan tehtäviä, joita he sitten suorittavat, vaan on jopa yhden 
askeleen edellä”, Annika Karjalainen sanoo. KUVA: MIKA RANTA / HS 

Nykyään Karjalainen työskentelee konsulttiyritys KPMG:ssa strategiaryhmässä maavetäjän 
henkilökohtaisena assistenttina sekä tiimiassistenttina. 

”Nykyisessä yrityksessäni ja roolissani en ole juurikaan joutunut tai päässyt hoitamaan leffatyylisiä 
henkilökohtaisia tehtäviä, mutta uran alkuvaiheessa sain kyllä kunnian hoitaa Levillä vierailleelle seurueelle 
ruokakauppaostokset heidän puolestaan Helsingistä käsin. Nykyään tällaista harvemmin on enää missään 
yrityksessä”, Karjalainen kertoo. 

HARVA työyhteisössä mieltää, mitä johdon assistentti loppujen lopuksi tekee ja miten assistentti vaikuttaa 
työpaikalla. 

Heillä on kuitenkin organisaatiossa myös omanlaistaan valtaa. Assistentti on se, joka päättää, mitä ja miten 
hän esittelee asiat johtajalle. Johtajista, joita he avustavat, he puhuvat pikemminkin työpareina kuin 
esihenkilöinä. 

Se kuvastaa, että assistentti on johtajalle se, joka tekee tilanteet ja olosuhteet sellaisiksi, että työskentely 
on mahdollisimman sujuvaa. 

”Johtaja on se, joka viime kädessä päättää, miten asiat hoidetaan”, Elina Husa sanoo. 

"Me olemme kaiken keskellä suodattamassa, rauhoittamassa, kuuntelemassa, ymmärryttämässä.” 

Joskus assistentin ja työparin työsuhde voi olla todella tiivis. Esimerkiksi Jorma Ollilalla oli Nokian 
toimitusjohtajana toimiessaan kaksi assistenttia, joista toinen tuli paikalle aikaisin aamulla ja toinen oli 
paikalla myöhään, jos niin oli tarpeen. 

ASSISTENTIN työn ytimessä on toisen työn helpottaminen. Se voi näkyä esimerkiksi näin: Tätä juttua 
tehdessä Karjalainen varmistaa haastattelun aluksi toimittajalta, milloin tämän pitää olla tekemässä 
seuraavaa haastattelua – sekä pitää vaivihkaa huolta, ettei aika ylity. 
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Karjalaisen mukaan tapaamisia sopiessa kannattaa ensin selvittää, kuka on kyseisen johtajan 
assistentti. KUVA: MIKA RANTA / HS 

”Hyvä assistentti ei odota, että hänelle annetaan tehtäviä, joita he sitten suorittavat, vaan on jopa yhden 
askeleen edellä. Oikeastaan itselleni olisi huono signaali, jos lähin työparini joutuisi kysymään jonkun asian 
perään”, Karjalainen sanoo. 

Toisaalta se voi tehdä heistä myös näkymättömiä. Kun HS teki viime keväänä kyselyn ammateista, joissa 
saattaa kokea, että muut eivät noteeraa, moni vastaajista oli sihteerin tai assistentin nimikkeellä 
työskentelevä henkilö. 

Lue lisää: Näkymätön töissä 

Kaikki HS:n tähän juttuun haastattelemat assistentit kertovat, että johtajat kyllä osaavat arvostaa heidän 
tekemäänsä työtä. Ei ihme, sillä moni olisi työkuormansa alla pulassa ilman heitä. 

Silti koko organisaatiossa assistenttien rooli saattaisi näkyä vasta silloin, kun he eivät tekisi työtään. 

USEIN johdon assistenttien työstä puhuttaessa viitataan brittiläiseen Adam Fidleriin. Hän toimii omaa 
nimeään kantavan koulun rehtorina. Myös Elina Husa on käynyt Fidlerin koulutuksen Manchesterissa. 

Filder on kuvannut organisaatiota joukoksi, joka tanssii parketilla orkesteriin tahtiin. Kapellimestari eli 
johtaja johtaa tätä orkesteria ja tanssia. Johdon assistentti puolestaan seuraa koko organisaation tanssia 
ylhäältä lehteriltä. 

Hän kuulee ja näkee asioita, mutta ei välttämättä voi puhua kaikesta näkemästään. Etenkin johdon 
assistentteja sitoo yleensä salassapitovelvollisuus. 

LOJALITEETTI onkin yksi johdon assistentin työnkuvan keskeisimmistä arvoista. 

”Se tarkoittaa lojaliteettia ja sitoutumista paitsi johtajaan myös yrityksen arvoihin. Johdon assistentin 
tehtävänä on aina seistä avustamansa johtajan takana ja tukea häntä tehtävässään”, sanoo Marianna 
Leisko. 

Leisko on työskennellyt johdon assistenttina parikymmentä vuotta eri yrityksissä. Nykyisessä työssään 
rakennuttamisen suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP Finlandilla Leisko toimii paitsi toimitusjohtajan 
henkilökohtaisena assistenttina, myös assistenttitiimin esimiehenä. 

https://www.hs.fi/elama/art-2000007851660.html
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Marianna Leisko merkitsee kaiken ylös raamatuksi kutsumaansa mustaan muistikirjaan ja käy säännöllisesti 
läpi, onko kaikki asiat hoidettu. KUVA: MIKA RANTA / HS 

Leisko kertoo, ettei hänen urallaan ole käynyt koskaan niin, että hänen avustamansa johtajan kanssa ei olisi 
luottamusta syntynyt. 

”Johtajatkin ovat ihmisiä, joten periaatteessa sekin olisi mahdollista. Jos sellainen tilanne tulisi, silloin voisin 
joutua miettimään, että voisinko jatkaa kyseisen työparin kanssa työskentelyä”, hän pohtii. 

KUTEN huippujohtajien, joskus assistentinkin työ voi olla hieman yksinäistä. Yksinäisyyttä helpottaa se, että 
nykyään toimitaan myös tiimeissä. 

Vaikka kaikesta ei voi puhua tiimillekään, suurimman osan voi jakaa muiden kanssa, Leisko sanoo. 

Johdon assistentit ovat keskenään myös hyvin verkostoituneita. Karjalainen kertoo, että työssään hän usein 
selvittää tapaamisia sopiessaan ensin, kuka on kyseisen johtajan assistentti – ellei tunne tai tiedä tätä jo 
ennestään. 

”Silläkin tavalla assistentin osaaminen voi olla yritykselle erittäin hyödyllinen voimavara”, Karjalainen 
sanoo. 

Myös International Management Assistant -yhdistys järjestää verkostoitumista varten paitsi kansainvälisiä 
myös kansallisia seminaareja ja tapahtumia. 

”Tässä työssä täytyy olla koko ajan hereillä, mitä työelämässä ja organisaatioissa tapahtuu”, Husa sanoo. 

Viisi vinkkiä työn organisointiin 

MITKÄ sitten olisivat johdon assistenttien vinkit ihan kaikille oman työn organisointiin? Koska assistentit 
pitävät usein listoista, he laativat vinkkinsä myös eräänlaiseksi listaksi: 

1. Keskity siihen, mitä teet. 

Jos päätät vaikkapa, että kirjoitat tänään tämän muistion, keskity siihen. Jos joku keskeyttää sinut jollakin 
toisella asialla, pyydä häntä odottamaan, ellei kyseessä ole aivan välttämätön asia. 

”Tätä itsekin yritän harjoitella, sillä tämä on vaikeaa myös itselleni”, Elina Husa sanoo. 

2. Huolehdi itsestäsi ja varaa kalenteriin myös tarpeeksi taukoja. 

Husa ja Leisko hallinnoivat työpariensa kalentereita ja varaavat niihin viikoittain aikaa myös ajattelutyölle 
sekä hyvinvoinnille. Niistä ei jousteta kuin hätätapauksissa. 



”Maanantaisin johtoryhmän kokouksen jälkeen merkitsen loppupäivän ajatustyölle, esitysten 
valmisteluihin. Samoin yritän viikon muillekin päiville vetää kalenteriin hengähdystaukoja, mutta aina ne 
eivät toteudu”, Husa kertoo. 

3. Priorisoi tärkeimmät tehtävät. 

Leisko merkitsee kaiken ylös raamatuksi kutsumaansa mustaan muistikirjaan ja käy säännöllisesti läpi, onko 
kaikki asiat muistettu hoitaa. Husa kertoo käyttävänsä erilaisia listoja, joissa on värikoodeja. Ne kertovat, 
mitkä asiat ovat tärkeimpiä. 

”Muistikirjani on täynnä värejä sekä erivärisiä merkkilappuja”, hän kertoo. 

4. Priorisointiin liittyy myös viestitulvan hallinnointi. Esimerkiksi sähköpostit Husa lajittelee tärkeisiin ja 
vähemmän tärkeisiin, kuten myös omat viestinsä. 

”En esimerkiksi vastaa kaikkiin sähköposteihin heti, vaan pyrin tunnistamaan ne, joihin pitää vastata ja 
mitkä voivat odottaa”, Husa sanoo. 

5. Kaikkea ei tarvitse osata itse. 

”Minun ei tarvitse osata tai tietää kaikkea, sillä se olisi mahdotonta. Sen sijaan tiedän, kuka tietää tai missä 
jokin osaaminen on ja keneltä kysyä apua”, Leisko kertoo. 

Juttua varten on haastateltu myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lehtoria Eija Kärnää, Mezzoforte 
Oy:ssa assistenttina työskennellyttä Marika van Moorselia sekä kahta muuta johdon assistenttina 
työskentelevää henkilöä. 

Oikaisu 7.12. kello 09.31. Korjattu Annika Karjalaisen etunimi kuvatekstissä, jossa hänen etunimensä oli 
kirjoitettu väärin Elina Karjalaiseksi. 

Oikaisu 7.12. kello 12.41. Täsmennetty mainintaa Jorma Ollilan assistenttien työaikaa ja työnkuvaa. 

 


