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Kehityskuplista lisäarvon 

tuottamiseen 
 

 Kehittäminen on kuin spiraali, jonka kierroksille 

tarttuu aina lisäarvoa tuottavat asiat (lautta, kanootti, 

moottorivene, … ).  

 Kehittämisen spiraali sisältää ne toimet, jotka 

tuottavat lisäarvoa, säilyvät ja arkipäiväistyvät osaksi 

normaalia elämää 

 Miten tätä spiraalia ohjataan tai miten se rakentuu? 

 Innovaatiokuplista normaaliin työhön.. 
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Muutama ajatus kehittämistyön luonteesta 

 Kehittämisen 4 ideaalityyppiä  

 

 Elämänkaariteoria kuvaa kehitystä toiminnan synnystä sen 

loppumiseen. 

 Teleologinen teoria kuvaa päämääräsuuntautunutta, 

tavoitteellista yhteistyössä tapahtuvaa kehittämistä. 

 Dialektinen kehittäminen mukailee hegeliläisittäin ajatusta, 

jossa kehittämistyö etenee jatkuvien erilaisten mielipiteiden 

nostamien kamppailujen luoman konsensuksen myötä kohti 

tavoitteena olevaa päämäärää. 

 Evolutionaarinen teoria perustuu esiintyviin variaatioihin, niistä 

tehtäviin valintoihin ja toimivien osien säilyttämiseen. 
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Palveluiden uudistamisen suhde kehittämisen teorioihin 

 

1. Palveluilla on elämänkaarensa, jolloin niitä on 

uudistettava kohderyhmän, tarpeiden tai kehittyvien 

toimintaympäristöjen tai -tapojen muuttuessa.  

2. Kehittämistyön täytyy sisältää yhteistyötä ja olla vahvasti 

päämääräsuuntautunutta, mutta se ei saa estää 

erilaisten näkökulmien esiintuloa ja todellista 

huomioimista yhteisen ymmärryksen luomiseksi.  

3. Osittain kehittämistyö on myös inkrementalistista, 

pienten askelten tekniikalla toteutettua ja konsensusta 

tavoittelevaa. 

4. Kehittäminen ja muutos ei kuitenkaan ole itsetarkoitus; on 

nähtävä toimivat asiat ja tuettava niiden säilymistä.    
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Mietintä 
 

LEGIMITEETIN HAASTE? 

- Ulkoinen legimitetti? 

- Sisäinen legimiteetti? 

- Yksittäiset sankarit – toimijat/puhujat? 

- Muutoksen sosiaalinen luonne 

- Orientaatio menneessä, nykyisessä, tulevaisuudessa 

-> mikä dominoi? 



Kehittämistyön erilaiset toimintatavat 

Kehittämisen staattinen luonne (Learning by doing) 

 Suunnitellaan, ennakoidaan tulokset, toteutetaan ja arvioidaan 

 Dokumentoidaan ja levitetään 

 

Kehittämisen dynaaminen luonne (Learning by trying and doing) 

1. Osallistava kehittämistyö 

 Suunnittelu ja toteutus limittyvät 

 Osallistaa kaikkia toimijoita kehittämistyöhön sen jokaisessa 

vaiheessa suunnittelusta toteutukseen 

 Arkitieto (kokemuksellinen tieto) liitetään tieteelliseen tietoon ja kaikki 

oppivat toinen toisiltaan. 

Katariina Välikangas 



2. Kokeileva kehittämistyö 

 Luovuus on toisenlaisen kokeilua ja näistä 

kokemuksista oppimista 

 Kokeilujen kautta avataan uusia mahdollisuuksien 

horisontteja: sitä todellisuutta, joka on vakiintuneen 

käyttäytymisen ulkopuolella. 

 Kokeilujen tulokset validoidaan, jotta niiden toimivuus 

varmistuu 

 



Jaettu asiantuntijuus – jaettu ymmärrys 

kehittämistyön edellytyksenä palveluissa 

 Visiolähtöisyys merkitsee strategisuutta, kuntalähtöistä 

muutosjohtajuutta, tai pikemminkin muutoksen 

managerointia ja yli- ja poikkisektoriaalisuutta.  

 Kuntapalveluiden uudistamiseen osallistuu monia 

toimijoita, joilla pitää olla verkosto-, kumppanuus- ja 

tutkimus- ja kehittämisosaamista. 

 Kokonaisuuden hahmottaminen ja siitä lähtevä toiminta on 

kehittämistyön ydin. 

 Merkityksien syntyminen: mukana olevat toimijat 

ymmärtävät asiat samalla tavalla. 
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 Eri toimijoiden jaettu ymmärrys luo toiminnalle 

tarkoituksen sekä osoittaa, mitkä eri tekijät ja 

millainen osaaminen vaikuttavat muutoksien 

viidakossa halutulla tavalla.  

 Jaettu ymmärrys ja jaetut tulkinnat ovat yhteisesti 

 sovittuja ja suuntaavat toimintaa kaikilla 

 toimijatasoilla.  

 Jaetun ymmärryksen luominen on keskeinen osa 

johtamiskulttuuria ja muutosjohtajuutta 

 Organisaatioiden välisen arvoketjun tavoitteena taas 

on luoda eri osaamisista koostuva toimijoiden 

verkosto, joka luo arvoa paitsi asiakkaalle myös 

verkostossa toimiville kumppaneille. 
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Mietintä  

MUUTOS – OMA IDENTITEETTI 

- uudet merkitykset 

- Identiteetin säätely 

- Vastarinta luovuutena? 

- Merkityksellisyys identiteetin rakentajana 



Kuka vastaa kehittämisestä? 
--- johtaja, työntekijä, tutkija, kehittäjä… 

 Johtamistutkimus: retrospektiivisestä taaksepäin katsomista, olemassa 

olevien käytänteiden dokumentointia ja toiminnan arviointia 

 Uudet ajatukset – tuotetaanko yhdessä organisaatioiden johdon 

kanssa uusia toimintamalleja? 

 Johtamistutkimuksen rooli organisaatioiden arkipäivässä? Siirtyvätkö 

toiminnaksi käytäntöön? 

 Onnistuvatko tehdyt tutkimukset haastamaan johtamiseen liittyviä 

perusolettamuksia tai luomaan oikeasti uusia ja vallitsevasta 

toimintamallista erilaisia käytänteitä?   

 Tulevaisuuden kannalta on merkittävää, mitkä johtamisideat keksitään 

ja mitkä sisällytetään johtamiskäytäntöihin – tarvitaan johtamisen 

innovaatioita! 

 Johtamisen tutkimuksessa kokemuksellisen oppimisen mallit puuttuvat. 

 Luovan kokeilemisen haasteena on uskallus heittäytyä löydösten  

  vietäväksi.  
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Voittaja tekee toisin: 

uudistumisen tulee olla jatkuvaa ja mahdollisuuksia etsivää 

 Innovaatiot, innovaatioiden johtaminen, 

innovaatioprosessien johtaminen… 

 Menestys on olemassa olevaa toimintaa vahvistava ilmiö – 

strategiatyön jatkuva kehitystila (vrt. Shell) 

 Uudistuminen (nopea ja joustava vastaaminen 

toimintaympäristön muutoksiin) edellyttää seuraavien 

haasteiden huomioista:  
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 Tiedollinen haaste (The Cognitive Challenge) 

tarkoittaa, että organisaatioissa on ymmärrettävä se, 

etteivät vastaukset löydy torjumisesta, nostalgiasta 

tai status quon synnyttämästä ylimielisyydestä. 

 

 Strateginen haaste (The Strategic Challenge) 

tarkoittaa, että organisaatioissa täytyy olla kykyä 

nähdä mahdollisuuksia ja ymmärrystä myös 

laajemmista kokonaisuuksista  ideat ja kokeilut!  

 

Tämä edellyttää koko organisaation haasteena sitä, 

että johdon ja työntekijöiden yhteistyönä on 

löydettävä erilaisia mukaansatempaavia vaihtoehtoja 

”kuoleville” strategioille/toimintamalleille. 
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 Poliittinen haaste (The Political Challenge) tarkoittaa, 

että organisaation täytyy voida muuttaa suuntaa ja 

ohjata resursseja eilispäivän toiminnasta huomisen 

toimintaan. Päätöksenteko ei saa olla liian 

monimutkainen prosessi.  

 

 Ideologinen haaste (The Ideological Challenge) 

tarkoittaa, että organisaation on panostettava yhtä 

paljon uudistamiseen kuin toiminnallisen 

tehokkuuden parantamiseen. 

 



Management history  has not 

ended either. 

 

 

AGER 



Tehdään fiksummin kuin ennen 

 

 Työn tuottavuuden kasvu ei enää tyypillisesti synny 

tekemällä enemmän vaan tekemällä asiat uudella 

tavalla, fiksummin kuin ennen.  

 Innovaatioiden syntyminen ei ole itseisarvo, vaan 

keino tuottaa hyötyjä ja lisäarvoa sekä innovaation 

tuottajille että käyttäjille ja parantaa tuottavuutta, 

kilpailukykyä, talouskasvua ja hyvinvointia.  

 Hallintoon tarvitaan lisää uskallusta kyseenalaistaa 

nykyistä toimintaa ja toimintatapoja sekä innostusta 

luoda uusia ratkaisuja yhä monimutkaisempiin, 

hallinnon rajat ylittäviin ongelmiin. 
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Mietintä  

PROFESSIOIDEN MUUTOS 

- Osaoptimointia – kokonaisnäkemys 

- Muutokset tulevat professioiden ulkopuolelta 

- Ammatillisen tiedon käyttötavat muuttuvat 

- Roolia toiminnan organisointiin lisää – uudet 

työntekijäryhmät? 



 

W.A. Kahn 1990: Miten ihmisen roolisuoritus työssä 

vaihtelee? 

 On/Off  virittyneisyys lisääntyy hyvinvoinnin myötä 

 Omana itsenä ollessa luodaan oma potentiaali 

uudestaan 

 Kiinnostava työ ei riitä, vaan työn pitää olla todella 

mahtavaa eli merkityksellistä 

 Merkityksellistä työtä tekevät eivät väsy helposti 

 Valmius olla löytöretkellä? 

 Muutos on juuri sitä, että löytää koko ajan uutta, discover 
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Innovatiivinen työntekijä on itsenäinen osaaja 

 Kun organisaatioihin rekrytoidaan luovia ja innovatiivisia työntekijöitä, 

annetanko luovuudelle ja innovatiivisuudelle mahdollisuus?  

 Tarve valvoa  

 Todellisuudessa aidosti innovatiivisia ihmisiä pelästytään, koska he 

eivät mahdu keskivertonormiin eivätkä asetu yleisesti organisaatioissa 

vallitseviin olosuhteisiin.  

 Päinvastoin nämä oma-aloitteisuuden ja toiminnallisuuden vuoksi 

innovatiiviset työntekijät aiheuttavat jatkuvia yllätyksiä.  

 

 He eivät asetu rooleihin eivätkä kunnioita 

 auktoriteetteja.  

 Heidän rajattomuutensa haastaa organisaatiota ja sen 

 johtajuutta.  

 He ovat, ytimekkäästi sanottuna, vaikuttavia, ja  

  sellaisenaan suora uhka status quolle.  
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 Vaikuttavuus määritellään eri tieteenaloilla moninaisin tavoin 

 Keskeistä ajatus, miten osaamis-, aika- ja talousresurssit 

huomioiden tehokkaasti saavutetaan osoitetut muutosta 

aikaansaavat tavoitteet maksimaalisesti 

 Vaikuttavuus erotellaan vielä usein lyhyen ja pitkän aikavälin 

vaikuttavuuteen – miten pitkän aikavälin vaikuttavuutta 

mitataan? 

 Vaikuttavuutta etsitään usein tavanomaisilla, organisaatiolle 

tyypillisillä toimilla ja johtamiskäytänteillä.  

 Liikkeelle lähdetään siitä, että tavoitteet ovat ennakoitavissa 

ja annettuja.  

 

 

Vaikuttavuus unelmana 
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 Vaikuttavuuden ongelmana on, että sitä on hankala 
mitata, se näyttäytyy erilaisissa trendeissä, ilmenee 
pitkän ajan kuluessa ja usein muuttaa toiminnan 
luonnetta: vaikuttavassa työssä avataan uusia 
tekemisen horisontteja ja uusia toimintatapoja.  

 Jos tavoitteet eivät työn aikana muutu, mitään ei ole 
opittu.  

 Niinpä vaikuttavuus parhaimmillaan on uuden 
luomista ja uusien mahdollisuushorisonttien 
avaamista.  

  

 Vaikuttavuus on positiivista poikkeavuutta.  

 

Katariina Välikangas 



“All I’m saying is now is the time to develop the 
technology to deflect an asteroid.” 



Johtamisella etsitään vaikuttavuutta – vai 

vähennetäänkö sitä? 

 Organisaatioiden on panostettava yhtä paljon 

uudistamiseen kuin toiminnallisen tehokkuuden 

parantamiseen - suuressa vaikuttavuudessa on löytöretken 

luonnetta  

 Innovatiiviset työntekijät, niin haluttuja ja niin vieroksuttuja 

 Kontrolliorientoitunut johtaminen sekä kulttuurin sidotut ja 

annetut oletukset -> rankaisee työssään uutta luovia ja 

innovatiivisia 

 Johtaminen on palvelutehtävä - tuloksena luottamukseen 

perustuva hyvä työyhteisö, jossa oppivalla ja oivaltavalla 

työotteella saavutetaan tuloksia ja todellista vaikuttavuutta 
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 Johtaminen on työrooli, jossa tarjotaan 

johtamispalveluja lisäämään työntekijän työn 

vaikuttavuutta  

 Johtamispalvelujen avulla asiantuntija-työntekijän on 

mahdollista toimia perinteisestä tavasta 

poikkeavammin ja kohdistaa työaikaansa toimiin, 

jotka edesauttavat sekä annettujen tavoitteiden että 

työn myötä löydettyjen uusien tavoitteiden 

saavuttamista 

 Siirtyminen kaikenlaisesta menneen tarkastelusta 

tulevaisuuden mahdollistamiseen (Servant 

Leadership) 

 

Katariina Välikangas 



Mietintä 

ARVO LUODAAN PALVELUTAPAHTUMASSA 

- Arvo syntyy, kun palvelu toteutuu integroituen 

asiakkaan omiin ja hänen muihin 

resursseihinsa 

- Service-dominant-logic 



Kansalaisyhteiskunta Palveluyhteiskunta 

Omatoimisuus Pysyvä avuntarve 

Hyvinvoinnin tuottamisen ympäristöt 

Sukulaiset 

Ystävät 

Vapaaehtoiset 

Järjestöt,  

yhdistykset 

Yritykset 

Julkinen hoiva  

ja hoito 

Arvon tuottaminen asiakkaalle 
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Auton keksineen Henry Fordin kerrotaan 

sanoneen, että jos hän olisi kysynyt 

ihmisiltä, mitä he haluavat, olisi vastaus 

ollut ”nopeampia hevosia”. 

 

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uuteen 

ajatteluun pohjautuvia, ”nopeammat 

hevoset” päihittäviä nykyaikaisia 

toimintamalleja.  
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Kehittämisprosessi ja monitoimijainen 

yhteistyö 
Hämeenlinnan innovatiivisen yhteiskehittämisen malli 

 Tutustuminen Hollannin asumisen ja hoivan kehitysprosessiin + 

vierailu 

 Asukasraadit tulevaisuudesta 

 Työryhmien perustaminen (yhteensä noin 50 henkilöä 

kaupungin eri toimialoilta, kehittämisyhtiöistä, yrityksistä, 

asukkaista..) ja työryhmätyöskentely vastuuttamismallisena 

 Asukastilaisuudet eri toimijoille sekä asukkaille työpajamallisina 

7 kpl 

 

 Integroituminen kaupungin palvelurakenneuudistukseen laajasti 

 



Syksy	2011 	 	 	 	Kevät	2012 	 	 	 	 	 	 	Syksy	2012		

Hämeenlinnan	
kaupungin	

valmisteluryhmä	

Iso	työryhmä	Iso	työryhmä	Iso	työryhmä	Iso	työryhmä	

Projek päällikön	
palkkaamisesta	
sopiminen	

Rakennus
ryhmä	

Yhteisö	
ryhmä	

Rakennus
ryhmä	

Rakennus
ryhmä	

Rakennus
ryhmä	

Yhteisö	
ryhmä	

Yhteisö	
ryhmä	

Yhteisö	
ryhmä	

Palvelu	
ryhmä	

Palvelu	
ryhmä	

Palvelu	
ryhmä	

Palvelu	
ryhmä	

Elinvoima	
ryhmä	

Elinvoima	
ryhmä	

Terveys	
palvelut	
ryhmä	

Terveys	
palvelut	
ryhmä	

Rakennus
ryhmä	

Rakennus
ryhmä	

Kansalais- 

raati palvelujen 

järjestämisen 

tulevaisuudesta 

Iittalalaisten 

tapaaminen ja  

palautekysely 

Iittalalaisten 

tapaaminen ja  

infopisteet 

Iittalalan  

yhdistykset 
Iittalalan 

yrittäjät 

Iittalalan 

yleisötilaisuus 



INNOVATIIVISEN KEHITTÄMISEN  

8 SÄÄNTÖÄ 
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1. Älä koskaan tee mitään yksin. Pyri saamaan samasta asiasta 

innostuneet mukaan ideoimaan ja toteuttamaan. Organisoi, luo synergiaa 

ja anna työn skaalautua itsestään. 

 

2. Mieti muutoksen kustannuksia suhteessa tulokseen. Maksimoi 

muutosta, minimoi kustannuksia ja mieti, mistä saa eniten pontta 

muutokseen. Vähennä resursseja 90 % ja katso, mitä sillä saa aikaan 

(resource-scarce innovation). Älä liimaa päälle, vaan muuta ydintä.  

 

3. Riko lineaarisuus – inkrementalismi tuo vain marginaalilisää. Pieni 

parantelu pitää maailman käynnissä, mutta se ei tuo kymmenkertaista 

vaikuttavuutta. Kokeile vaikka jotain, mitä ei ole noteerattu tai mikä on 

täysin vastakkaista. 

 

4. Älä ajaudu ja pysy suunnitelmissa, vaan etsi poikkeavia kohtia, uusia 

avauksia, uusia näkökulmia. Pyri irtiottoihin ja etsi täysin erilaisia 

lähtökohtia toiminnan avauksiksi. Rohkeus on sitä, että uskaltaa asettaa 

itsensä tilanteisiin, joissa voi epäonnistua ja oppia – ja luoda uutta. 
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6. Tee tai sano asioita, jotka ovat yllättäviä. Saman toistaminen ei 

paranna tai luo uutta vaikuttavuutta. 

 

7. Tee työtä ihmisten kanssa, jotka antavat energiaa. Vältä niitä, jotka 

vievät sitä pois. Etsi aina paras tiimi ja liity siihen. 

 

8. Mieti asia, joka on kaikkein tärkein, vaikuttavin, tehdä tänään, ja 

keskity siihen. Ratkaise ongelmia sitä mukaa, kun niitä ilmenee. On 

aivan turhaa ottaa paineita ja säätää asioita etukäteen.  

 

 

LUOVUUS ON ORGANISAATIOIDEN TOSITEATTERIA! 
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