
MILLAISEEN JOHTAMISEEN 
UUDET TYÖN TEKEMISEN 
TAVAT KUTSUVAT  
ESIMIESTÄ? 
 
KESKUSTELLEN, LUOTTAMUSTA  
RAKENTAEN, ERILAISUUDESTA  
VOIMAVAROJA AMMENTAEN 



• Prologi - Miksi täytyisi muuttua? 
• Kolme ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen perusasiaa  
• Työn tekemisen tapojen 

kehittävä ote 
• Muutos tapahtuu keskustelu 

keskustelulta 



PROLOGI - MIKSI TÄYTYISI 
MUUTTUA? 



TIETOTYÖ – HARDWARE YES, SOFTWARE NO… 

• Suomalaisen työn tuottavuus on kriisissä - 
tietotekniikkaa hankitaan paljon 
työorganisaatioihin, mutta sen tehokas ja 
tuottava käyttökyky ontuu (enemmän kuin 
muissa länsimaissa) 

• Tietotyön menetelmien mielekkyyden 
varmistaminen ei useimmiten ole oikein 
kenenkään intressissä eikä vastuulla 
työorganisaatioissa 
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AIKAANSAAMISEN NAKERTAJAT TIETOTYÖSSÄ  

• Informaatio(yli)kuormitus vs. organisaation epäluotettava muisti 
 

• Siirtyilyt, keskeytyksellisyys, pirstaleisuus ja multitasking 
 

• Tottumukset käyttää informaatioresursseja tehottomalla tavalla 
• Tietotyötä voi automatisoida. Raivaa aikaa aivoista olennaiselle. 

 
• ICT-sovellusten käyttötapojen ajatusta nopeampi jäätyminen ja 

jäykistyminen: aikoinaan opittu käyttötapa ei vastaa enää 
nykytyötilanteen vaatimuksia  
 

• Viestintäkanavavalinta-arpominen ja epäselvät vasteaikaodotukset 
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TUNNELMIA JA TUTKIMUSTULOKSIA SUOMALAISESTA 
TIETOTYÖSTÄ 

• ICT-intensiivisyys 
• Jopa 70% työajankäytöstä aktiivista vuorovaikutusta jonkin päätelaitteen ja sovelluksen äärellä 
• Aktiivisessa käytössä keskimäärin 11 eri sovellusta 

 

• Sähköposti-intensiivisyys 
• 30% aktiivisesta pääteajankäytöstä sähköposti- ja kalenterisovelluksen käyttöä 
• Sähköpostiviestejä vastaanotetaan keskimäärin 36 kpl ja lähetettiin keskimäärin 13 kpl 

päivässä 
• Saapuneet –näkymässä käydään työpäivän aikana keskimäärin 5-8 min välein! 

 

• Pääosa viestintävolyymista oman organisaation sisäistä viestintää! 
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VALTIOBARO-TULOKSIA - MINÄ 
EN VOI MITÄÄN? 

+ Itsenäinen, merkityksellinen, valmistaudun, 
huolehdin, teen hyvin, viihdyn, suuri 
työkuorma, stressaava 

– Yhteiset toimintatavat, kokoustaminen, 
työtapojen kehittäminen 
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MITÄ VOISIN TEHDÄ TOISIN?  
–TIETOTYÖN HUOLTOMIESTÄ EI OLE 
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Minun 
työ 

Minun 
työ 

Minun 
työ ? ? 

Minun 
työ 

Minun 
työ 

Minun 
työ 

• Organisaation muistista huolehtiminen 
• Organisaation vuorovaikutuksesta 

huolehtiminen 
• Tietojärjestelmien ”ihan oikeesti” 

hyödyntäminen 
 

• Tietotyön tuottavuuden kehittämiseen 
kuuluvat 
• Investointi, tuottavuuden lasku kehittämisvaiheessa 

 



KOLME IHMISTEN VÄLISEN 
VUOROVAIKUTUKSEN PERUSASIAA 
 



EI OLE OLEMASSA YHTEISYMMÄRRYSTÄ 
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A a AA aa 

Esteenä 
• Ajattelusta kieleksi 
• Jokaisen oma tausta, mieliala 

jne … 
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Mieti hetki itseksesi ja kirjoita paperille. 

Määrittele, mikä on auto. 



ET VOI OLLA KOMMUNIKOIMATTA 
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A ??? - ? 



JOKAINEN TEKEE OMASTA NÄKÖKULMASTAAN PARHAITA 
RATKAISUJA 
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• Miten voisimme olla kiinnostuneita 
toisten näkökulmista? 

• Miten osaamme kuunnella ja 
tulemme kuulluksi? 

a AA 



PERIAATTEITA 
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• Kyse on välittämisestä 
• Ole kiinnostunut eri ihmisten näkökulmista. Ei syytöksiä. 

• Selvennä. Kysy perusteista ja taustoista. 
 

 
 
 
 
 
 

Näe mahdollisuuksia, 
pohdi hyötyjä, osoita 

luottamusta 

valmiit vaihtoehdot, 
viat, ongelmat, 
haasteet, syyt 

Vertaa 

Keskustele faktojen lisäksi myös siitä, miltä tämä tuntuu. 
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Mieti tilanne, jossa olet 
törmännyt johonkin 

edellä esitettyyn ilmiöön. 
Kerro se vierustoverille. 



TYÖN TEKEMISEN TAPOJEN 
KEHITTÄVÄ OTE 



MIHIN PUHUMISEN AIKAA TULEE MUUTOKSESSA 
KÄYTTÄÄ? 

• Oppiminen • Luottamus 

• Merkitys 
työlle 

• Perustehtävä 

Aktiivi-
nen aika 

Ison 
kuvan 
työstä-
minen 

Reflek-
tiivinen 

aika 

Sosiaali-
nen aika 

Työn tekemisen tavat 
Vrs 

Työn tekeminen 

Esimiehen rooli 
Substanssi - Ohjaaminen 



KAKSI KEHITTÄMISEN POLKUA 

ONGELMAN RATKAISU 
1. Ongelman määrittäminen 
 
2. Syiden analyysi 

 
 
3. Vaihtoehtoisten ratkaisujen analyysi 
 
4. Toimintasuunnitelman laadinta ja 

toimenpiteet 

TOIMIVAN TUTKIMINEN 
1. Mikä meillä on hyvin? Arvonanto hyvälle. 
 
2. Kuvitteellinen visiointi. Mitä voisi olla 

tulevaisuudessa ja mitä siitä voisi 
kehittyä? 

3. Miten voimme edetä haluttuun 
suuntaan? Askelmerkit. 

4. Toimintamahdollisuuksien luominen 
uudelle, toimintasuunnitelma 
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menneisyys 
esteet 

puutteet 

tulevaisuus 
mahdollisuudet 

voimavarat 

Mitä eroa on lopputuloksissa, yhteistyössä tai 
keskustelun energiassa, kun etenemme eri polkuja? 



MUUTOSMATKAN 
PERIAATTEET 
 
”MUUTOS TAPAHTUU 
KESKUSTELU KESKUSTELULTA” 



MUUTOS TAPAHTUU KESKUSTELU 
KESKUSTELULTA 



MUUTOSMATKAN PÄÄELEMENTIT 

 Kaikki näkökulmat ovat 
tärkeitä. 

 Pyrkimys on osallistaa tavalla 
tai toisella mahdollisimman 
suuri joukko keskusteluun. 

 Keskustelu sinänsä ryhtyy 
toteuttamaan itseään. 
Keskusteluissa muutos 
kääntyy jokaisen 
keskustelijan omalle kielelle 
ja toiminnaksi. 

SISÄLTÖ: 

Valinnat, 

painotukset, 

päätökset, mittarit 

 

PROSESSI: 

Foorumit, 

työskentely- 

tavat, 

osallistujat 

YHDESSÄ 

AJATTELU: 

Vuorovaikutusta 

arjen työssä ja 

työstä 

MUUTOS- 

   TYÖ 



PERINTEINEN MUUTOSPROJEKTI VRS. MUUTOSMATKA 

A B 

A) Lähtötilanne: 
• Tavoitteet 
• Resurssit 
• Toimenpiteet 
• vaiheet 

B) Lopputulos 

Foorumit 

Dialogi 

”Muutos on matka – ei valokopio.” 
”Matka opettaa matkaajaa.” 
”Ympäristö muuttuu jo matkan aikana. 
Reagoidaan siihen!” 

F 

F 
F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

C 

D 

B 



MITÄ MUUTOKSEN JOHTAMISESSA KANNATTAA 
MUISTAA? 
• Pidä isokuva mielessä.  
• Luota matkaan. Kokeile heti ja epäonnistu 

nopeasti. Epäonnistuminen on voitto. Mitä 
voisimme tehdä jo huomenna toisin? 

• Luo riittejä luopumiseen. Juhli onnistumisia. 
Arvosta olemassa olevaa hyvää. 

• Kertaalleen sanottu ei ole sama kuin 
opittu/sisäistetty - exformaatio 
• Muutosta tulee johtaa ja keskusteluita tulee ohjata. 
• Et voi olla kommunikoimatta. 

• Ristiriitojen kohtaaminen. Jokainen tekee 
omasta näkökulmastaan parhaita ratkaisuja. 
Kuuntele. Ole kiinnostunut. Argumentoi. 
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Keskustele vierustoverin 
kanssa. 

Mikä tässä tarinassa 
tuntuu hyvältä ja mikä 

arveluttaa? 



KEHITTYYKÖ 
MIKÄÄN, JOS SE EI 
TUNNU MISSÄÄN? 
 
 



PERTTI SIEKKINEN 
MUUTOSJOHTAMISEN ASIANTUNTIJA 
PERTTI.SIEKKINEN@SENAATTI.FI 
050 3861102 




