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Kuukausittaisen palkanmaksun perusteet -
jokaisella on kaksi tehtävää:

1.Tehdä oma työ mahdollisimman hyvin
2.Kehittää omaa työtä joka päivä

Tehdäänkö töitä vain käsillä ja jaloilla
– ilman ajattelua?

Vai onko jokaisella myös pää mukana
töissä ollessa?

 Mikä on organisaationne
aivojen käyttöaste?



/ Arvot



1 viikko 1,5 vuotta

Tavoitteeseen ei pääse yhdellä 
hyppäyksellä, on edettävä pienin askelin. 

Kehittämistä kannattaa tehdä pienin askelin

Tuleva tila, visio

Nykytila
Quantum leapit, 
tuottavuus- tai 
tiikerinloikat, isot 
investoinnit,…

Pilvet kaikkoavat 
vähitellen, kun
matka eteneeSuunnittele

(Plan)

Toteuta

(Do)

Tarkasta

(Check)

Toimi

(Act)



RATKAISUKESKEINEN, SYVENEVÄ OPPIMINEN: 
TAHTO TARKASTELLA VAIHTOEHTOISIA NÄKÖKULMIA SEKÄ 

KYSEENALAISTAA OMAT ENNAKKO-OLETUKSET
TIETÄÄ, MUISTAA, YMMÄRTÄÄ, SOVELTAA, ARVIOI, ANALYSOI, 

UUDISTAA

SYVENEVÄ 
OPPIMINEN

TIETÄÄ

MUISTAA

Kehittäminen on oppimista! MIFin oppimiskäsitys:
Uudet tiedot  harjoittelu  soveltaminen

Aika Referenssit: Argyris & 
Schön; Single –loop
and Douple-loop
learning / Ruohotie;
Benjamin Bloom’s A 
taxonomy for 
Learning, teaching and 
assessing / LEAN : 
Shu;Ha;RI

Mitä organisaation pitäisi oppia 
oppimaan, jotta se kykenisi jatkuvaan 
uusiutumiseen ja oppimiseen? 

• Kehitysohjelmat  
rakennetaan 
noudattamaan MIFin
kolmikehäistä 
oppimiskäsitystä. 

• Sen mukaisesti ohjelmaan 
osallistujille ensin 
opetetaan kehittämisestä 
uusia tietoja ja 
menetelmiä, jonka 
jälkeen taitoja 
harjoitellaan omassa 
työssä päivittäisessä 
arjessa. 

• Vasta harjoitteluvaiheen 
jälkeen ryhdytään 
soveltamaan ja 
hyödyntämään opittuja 
taitoja niin oman 
toiminnan kuin koko 
arvoketjunkin jatkuvassa 
parantamisessa.

AJATTELUN 
UUDISTUMINEN

ARVIOINTI,
ANALYSOINTI 
SYVÄLLISEMPI 

YMMÄRRYS
HARJOITTELU 

TURVALLISESSA 
YMPÄRISTÖSSÄ

YMMÄRRYS,
TAIDOT,

ROHKEUS

KOKEILUT 
TYÖYHTEISÖSSÄ

TOIMINTATAPOJEN 
UUDISTAMINEN



Mikä on tärkeintä? Minkä varaan onnistuminen rakentuu?

Kunnioitus:
1. Kuuntele!

2. Keskustele!
3. Saavuta yhteinen ymmärrys!

4. Kirkasta suunta!
5.  Sitoutuminen, motivaatio



Kannattaako “diskuteeraaminen”?
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Komitea kabinetissa

Miks meillä on aina tätä muutosvastarintaa?Kehittämistarve havaitaan

Muutos “jalkautettu”,
hyödyt saavutettu

Aluksi keskustellaan paljonkin
Kun suunta on selvillä, kehittämiseen tarvitaan vähemmän aikaa
ja samalla kaikki ovat sitoutuneita muutokseen.

Kehittämistyö “valmis” jalkautettavaksi



Onko elämäsi yhtä tulipalosta toiseen juoksemista?
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JOS elämäsi on yhtä tulipalosta toiseen juoksemista,
vähennä ensin vaihtelua, kehittäminen tulee vasta sen
jälkeen
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Ajankäytön hallinta
Itsensä johtaminen
Priorisointi



Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen läpi koko
organisaation vaatii systemaattista vuoropuhelua
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Älä anna valmiita vastauksia, vaan
haasta ajattelemaan itse.
Anna selkeä suunta.
Keskustele ja hae yhteinen ymmärrys.
Näin saavutat sitoutumisen.



Rakennetaan kaksi identtistä liikerakennusta…
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Entä jos jompaa kumpaa rakennusta vain käytettäisiin, 
eikä lainkaan huollettaisi?
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kuluu 50 vuotta…
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Niin rakennuksiin kuin prosesseihinkin syntyy ajan
saatossa korjausvelkaa, ellei niitä jatkuvasti huolleta!

1,01365 = 38

0,99365 = 0,26
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Perinteinen organisaatiokaavio
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Oikea ja tärkeä organisaatiokaavio:
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Kumpiko tapa on parempi? 
 Käytettävissä sama määrä henkilöresursseja ja aikaa.
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p1 p2 p3 p4

P1
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p4



Priorisointi on tärkeää!
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p1 p2 p3 p4

P1

p2

p3

p4

Hyötyjen saavuttaminen



Kehittämisen eri tasoja

Vähän suuria ja 
strategisia 
parannuksia

Muutamia 
keskikokoisia 
parannuksia

Useita pieniä 
päivittäisiä 
parannuksia

Tämä määrittää organisaatiokulttuuria ja vaatii 
uudenlaisia johtamis- ja toimintatapoja



Mitä
Teemme

Kulttuurin muutos vaatii muutoksia kulttuuria määrittävissä artefakteissa eli 
organisaation näkyvissä osissa sisältäen ihmisten toiminta- ja käyttäytymistavat.

Kulttuurin muuttaminen

Kulttuuri

Arvot ja asenteet

Vanha malli
Muuta ajattelutapaa
muuttaaksesi 
käyttäytymistä

Uusi malli
Muuta käyttäytymistä 

muuttaaksesi 
ajattelutapoja

Ajattelutapaa on helpompi muuttaa toiminnalla 
kuin toimintatapaa ajattelemalla.



You must be the change
you wish to see in the world.

(Sinun on itse käyttäydyttävä sen muutoksen mukaisesti, 
jonka haluat saada aikaan.) 

- Mahatma Gandhi



“We are what we repeatedly do. 
Excellence then, is not an act, but a habit.”

- Aristotele



Muutama oma oivallus kehittämisestä

• Kehittämisessä tärkeintä on oppiminen. Tulokset ovat vasta toisella sijalla.
• Ongelmat ovat hyviä
• Virheet ovat hyviä
• Kokeile rohkeasti, mutta fiksusti
• Malta hidastaa ajattelua. Perehdy ongelmaan, selvitä faktat ja vaihtoehdot.
• Malta antaa aikaa keskustelulle, oppimiselle ja kehittämiselle
• Opettele hyväksymään “maailman keskeneräisyys”
• Opettele tekemään asioita yksi pieni asia kerrallaan – loppuun saakka
• Uskalla luottaa ihmisiin
• Haasta ajattelemaan – älä anna valmiita vastauksia
• Älä syytä ihmisiä – syytä prosessia (96% ongelmista johtuu prosesseista, 4% ihmisistä)
• Muista aina asiakas
• Muista aina suunta – visio ja strategia
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Ainoa keino luoda pysyvää kilpailuetua on 
oppia ja kehittyä nopeammin kuin 

kilpailijat!

Harri Usmi
+358 50 532 5387
harri.usmi@mif.fi



Multitasking harjoitus

Vaihe 1: 
Kirjoita mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi
• Riville 1: ”Olen hyvä multitaskingissa”
• Riville 2: luvut 1-24, eli ”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24”

Suorituksesta otetaan aikaa!
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Multitasking harjoitus

Vaihe 2: 
Kirjoita mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi
• Rivi 3: ”Olen hyvä multitaskingissa”
• Riville 4: luvut 1-24, eli ”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24”

Mutta siten, että nyt kirjoitat kirjaimia ja numeroita vuorotellen, eli ensin yhden kirjaimen, 
sen jälkeen yhden numeron, sitten taas kirjaimen jne.

Suorituksesta otetaan aikaa! Häiriötekijöitä saattaa esiintyä…
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