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Paluu vuoteen 2011 

•  Inno - Vointi projektin aloitusseminaari 21.01.2011 
-  Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta, josta poimintoja 

seuraavassa 
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Palveluiden uudistaminen 

•  Uudistamiselle ei ole yhtä kaavaa tai omaa ismiä, 
uudistaminen on tehtävä tarjottavan palvelun 
näkökulmasta palvelun vastaan ottajan tarpeita peilaten 
unohtamatta palvelun tarjoajan tarvitsemia hyötyjä (win-
win) 

•  Palvelut ovat kytköksissä koko palveluita tarjoavan tahon 
(organisaation) toimintaan 

•  Näin ollen ei ole kyse vain palveluiden uudistamisesta vaan 
koko toiminnan uudistamisesta 
- mukaan lukien toimintaan liittyvät sidosryhmät, kumppanit ja niiden 

toimintaan heijastuvat vaatimukset 

•  Kyse siis monimuotoisesta johtamis- ja yhteistyö- 
tehtävästä, jossa tavoitteellisuus tärkeää 
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Tavoitteiden asettamisen näkökulmasta tärkeää 

•  Tunnistaa toimintaympäristö ja sen muutokset 
-  Useampi kuin yksi tulevaisuus on mahdollinen 

-  Jatkuvaa tulevaisuuksien pohdintaa myös pitkällä aikajänteellä  - 
Skenaariotyötä  

-  Tahtotilan määrittelyä/tavoitteiden asettamista 
-  Strategiatyötä  tahtotilaan pääsemiseksi 

–  Suunnittelun peruskyvykkyys tärkeää, mutta nopeasti muuttuvassa 
maailmassa se ei enää riitä - toteuttamiskyky korostuu 

- Olemassaolon ja toiminnan oikeutuksen pohdintaa 
–  Asiakkuuksien tunnistamista 
–  Palvelutarpeiden tunnistamista 
–  Verkoistumisen ja yhteistyön tunnistamista 
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Skenaariotyö 
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•  Miten maailma ympärillämme muuttuu ja mitkä ovat mahdolliset 
tulevaisuudet 
-  Useampi kuin yksi tulevaisuus on mahdollista 
-  Vastaus siihen, minkälaisessa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa 

mahdollisesti elämme ja toimimme 
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Jotta voi nähdä lähelle pitäisi katsoa kauas 
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Miten jatkaa, miltä näyttää vuonna 2020 

-  pohdintaa verohallinnossa 
–  teemmekö vanhoja asioita vanhalla tavalla aina vain enemmän 

kaikkea 
–  vaiko uusia asioita ja uudella tavalla tuloksellisemmin (ml 

tuottavuus ja taloudellisuus) 
–  koskee koko toimintaa - mutta esim. palveluiden suhteen:   

»  asiakkaan omaa vastuuta verohallinnon palvelun sijaan, 
uudenlaista vaikuttavuutta  (esim. informaation hankinta - 
sosiaalinen media) 

»  yksittäisten järjestelmien kehittämisen sijaan  – keskenään 
automaattisesti kommunikoivat  sovellukset – hakukoneet, 
tekoäly, pilvipalvelut ja VIRTUAALISUUS vaihtoehtona 
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      Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla 
     21.05.2013 
        Miltä näyttää nyt ? 
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Toimintaympäristön arvaamattomuus luo haasteita 
johtamisen arkeen 
•  Toimintaympäristö on yhä kompleksisempi, sumeampi, jopa kaoottinen ei vain 

kansallisesti vaan kansainvälisesti   
•  Moniulotteinen toimintaverkosto – kaikki vaikuttaa kaikkeen 
•  Tiukasti normiohjattu – liikkumavapautta niukalti – oivaltavuus kärsii – 

organisaatiolähtöisyys korostuu  
•  Nopeasti muuttuva ympäristö – ennakoitavuus rajallista – ei ” pysyviä” ratkaisuja – 

suunnittelu- ja toteutusaikavälit  entistä lyhyemmät 
•  Niukkenevat voimavarat – vähemmällä enemmän 
•  Kilpajuoksu tekniikan kanssa – tekninen kehitys nopeaa - tekniikan hyödyt  

vajaakäytössä  
•  Nuoret työelämään tulijat – uudet arvot ja  työn tekemisen tavat – joustavuus – 

etätyö / läsnätyö – miten asettaa tavoitteet 
 

•  Epävarmuus ja ennakoimattomuus leimaavia, 
•  Suunnittelematta ei kuitenkaan pärjätä,  vaihtoehtoja tulevaisuudesta hyvä kaavailla 

(skenaariot ) – ikäviäkin vaihtoehtoja syytä punnita 
•  Teot ratkaisevia  -  vuorille kiipeäminen ei toteudu vain huolehtimisella ja 

suunnittelemalla 
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Miten organisaatio onnistuu – johtaminen ja 
esimiestyö on ratkaisevaa   
 
•  Johtamisen nimiin vannotaan vähän kaikessa, mitä organisaatiossa 

tapahtuu, myös epäonnistumisten syyt ovat johtamisessa 
•  Johtamisen merkitystä ei voi vähätellä ja johtamisvaje kyllä 

huomataan 
•  Johtaminen on kuitenkin ennen kaikkea yhteistoimintaa,  

-  se on keskeinen voima kehitettäessä yhtenäistä ja yhteistä 
toimintakulttuuria – saada orkesteri soimaan – organisaation DNA 

•  Johtaminen ja esimiestyö  on ratkaisevaa eritoten suurissa 
muutoksissa  onnistumisille  
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Mitä on johtamisen hyvä arki ja miten se näkyy  

•  Asiakkaille – hyvinä palveluina – asiakastyytyväisyytenä, 
asiakasvaikuttavuutena 

•  Henkilöstölle – innostuksena, työmotivaationa, osaamisena, 
jaksamisena – työtyytyväisyytenä  

•  Sidosryhmille, kumppaneille – onnistuneena yhteistyönä 
•  Organisaatiolle – onnistumisena, maineenhallintana, kokonais- 

tuloksellisuutena (mm. tuottavuutena, taloudellisuutena, 
vaikuttavuutena ja laatuna) 

•  Johtajalle itselleen – vastuullisuutena, innostuneisuutena, 
jaksamisena, onnistumisen kokemuksina  
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Mistä on johtamisen hyvä arki tehty – itsensä johtami -  
sesta 
•  Ole sovussa 

-   Itsesi kanssa – tunne voimavarasi – aseta tavoitteesi  sen mukaan – 
ole oma itsesi – ole rehellinen  

-  Ympäristösi kanssa  
-  Asiakkaat, yhteistyökumppanit, työyhteisö, työkaverit, henkilöstö, 

perhe, ystävät jne. 
– Ole selvillä, mitä sinulta odotetaan, kuuntele ja keskustele, 

esitä myös avoimesti omat toiveesi ja tavoitteesi sekä 
anna tukesi 

•  Usko ja luota sekä vahvista luottamusta  
-  Asiakkaisiin, tulevaisuuteen, henkilöstöön ja sen kykyyn onnistua 

•  Ole rohkea, ennakkoluuloton, päämäärätietoinen, 
-   uudet ratkaisut ovat tarpeen 
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Mistä on johtamisen hyvä arki tehty 
•  Säilytä intohimo, mielenkiinto ja kutsumus työhön 

-  Työ on olennainen osa elämää 
-  On myös hyvä nähdä työnsä perimmäinen tarkoitus – kyky ”kääriä 

hihat” tarvittaessa itsekin ja  tuntea perinpohjin organisaation 
”tuote” 

•  Solmi hyvät verkostot,  
-  et pärjää yksin – yhteisöllisyys ja yhteistyö on välttämätöntä  

•  Kärsivällisyys on arvokasta – monet asiat kestävät kauan 

•  Kaikkea et voi saada tehdyksi tai teetetyksi 
samanaikaisesti, priorisoi  
-  ”kuori peruna kerrallaan” 

•  Nauti onnistumisista, kestä epäonnistumisia 
•  Huumoriakin tarvitaan  
•  Kirsti Lonka:  kannattaa oppia nauramaan myös itselle 
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Johtaja esimerkkinä edellä 

•  Ei unelmointi riitä 
uni suuren suuri tarvitaan. 

•  Ei etäinen maali riitä 
tie maaliin tarvitaan. 

•  Tien löytäminen ei riitä 
on mentävä kulkemaan. 

•  Yksinkin edellä 
myös ensimmäisenä. 

•  Eikä tahtominen riitä 
tehtävä tehtävä on. 

 
 Mihail Vaci 
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