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Kari I. Mattila, mikä mies?

• Julkisorganisaation johtotehtävissä yli 10 vuotta

• Kehittäjänä vuodesta 1986

• Sitra / Latu ja Kunteko – hankkeissa 15 kunnan tukena

• Työelämän kehittämisen, tunneälyn ja palautumisen
asiantuntijakoulutettu ja valmentajaksikin pätevöitynyt

• Työssä oppimisen erikoistumiskoulutus

• Arjen kokemus 3 organisaatiomuutosprosessin johtajana eri
oppilaitoksissa



Miksi sisäinen kehittäminen on 

tärkeää?

• Kuntakentän muutos; tulevaisuuden kunta on 

sivistyskunta

• SoTe’n toimijat epävarmuuden ja muutosten keskellä

• Madaltuvat organisaatiot

• Tuottavuuden kehittämisen “halvin” ja paras vaihtoehto

on henkilöstön mukaan ottaminen

• Hyvinvoiva henkilöstö sairastaa vähemmän!



Miten me teemme

• Osallistamalla

• Konkretisoimalla

• Puhumalla “ihmisten” kieltä

• Antamalla työkaluja arkeen



Muutoksesta ensin pari sanaa

AIKA

SITOU-

TUMINEN

Innostus / 

uteliaisuus

Kielto / 

tinkiminen

Matalapaine / 

turhautuminen

Ehkä

Joo / 

mennään

eteenpäin

Epäilys

Uuden hyö-

dyntäminen / 

hyväksyntä
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Uuden hyö-

dyntäminen / 

hyväksyntä



Osallistaminen, miksi



Konkretisointi, meidän prosessimme

• Mietitään siellä arjen keskellä, mikä asia ei oikein toimi

• Tuodaan se yhteiseen valmennukseen

• Käydään askel kerrallaan pienessä ryhmässä läpi, miten

asiaa voisi kehittää

• Tehdään päätös, mitä viedään eteenpäin

• Kerrotaan matkan varrella muille, mitä on opittu, mitä

on saavutettu, vähintään joka kuukausi



Mitä on saavutettu

Koulu, 27 henkeä, työyhteisön

uusi tapa kohdata päivittäin, ei

investointia

Huoltokustannukset -17 000€

Sairaala, vuodeosasto, joustava

työvuoron vaihto

Haavanhoitotuotteiden

menekki - 20 000€/8kk

Tekninen toimi; mobiili työtilaus ja 

kuittausjärjestelmä

Nopeampi palvelu, vähemmän

kilometrejä, positiivinen talousvaikutus

Tiedon löytämisen hankaluuden

ratkaiseminen uudelle ohjelmalla

Vuositason nettolisä asiakastyöhön

arvoltaan yli 600 000 €



Työkaluna

• Tekemisen ytimessä on kehittämämme Board for Emotions 

Activating Learning (BfEAL®) työkalu

• BfEAL® ottaa aivan jokaisen henkilön mukaan kehittämiseen

• Vaihe kerrallaan eteneminen varmistaa, että ei oikaista

johtopäätöksiin, tai kieltäydytä kehittämisestä näkemättä

koko kuvaa

• Työkalu jää osallistujien käyttöön (ja palaute kertoo, että sitä

ihan perus työntekijätkin käyttävät arjen kehittämisideoiden

apuna)



Tältä se näyttää 1/2



Tältä se näyttää 2/2

Pääkohtia

on 

yhteensä 5



Ajattelutyötä tukee

TUOTTA-

VUUS JA 

TALOU-

DEL-

LISUUS

AIKAAN-

SAAN-

NOSKYKY

VAIKUT-

TAVUUS

PALVELU-

KYKY

PARANEEKO 

TYÖHYVINVOINTI? MIKÄ 

VAIKUTUS TÄLLÄ ON 

TYÖN TUOTTAVUUTEEN 

(TEHDÄÄNKÖ PAREMPIA 

ASIOITA, SAADAANKO 

VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN 

AIKAISEKSI)

PALJONKO YHDELLÄ 

SIJOITETULLA EUROLLA 

SAADAAN KUSTANNUKSIA 

JOSTAIN MUUALTA 

VÄHENNETTYÄ

MIKÄ ON 

PALVELUKYVYN 

MERKITYS JA ARVO 

KUNTALAISILLE

PALJONKO 

VAIKUTTAVUUS 

VÄHENTÄÄN KUNNAN / 

KUNTALAISEN 

KUSTANNUKSIA TAI 

PARANTAA ESIM 

TOIPUMISTA TULOK-

SELLI-

SUUS

TOIMINNAN NÄKYVYYS JA VAIKUTUS KUNTALAISILLE / ULKOINEN

(= toiminnan asiakas-, kansalais- ja yhteiskuntavastuutulokset) 

TOIMIVUUDEN EDELLYTYKSET / SISÄINEN

(= toiminnan henkilöstö- ja keskeiset suorituskykytulokset
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Haluatko tietää lisää?

• Kuntekon väen lisäksi voit olla yhteydessä myös minuun

• Kari I. Mattila

• Puh 0400 – 428 950

• kari@johtajuustaito.fi

• Vinkkejä Twitter @johtajuustaito tai kotisivultamme
www.johtajuustaito.fi

mailto:kari@johtajuustaito.fi
http://www.johtajuustaito.fi/


Projektipäällikkö Anniina Tuomi

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

Projektiassistentti Taina Tervonen

Etunimi.sukunimi@kt.fi

www.kunteko.fi

https://www.facebook.com/kunteko2020

https://www.twitter.com/kunteko2020

KIITOS! 

Luodaan yhdessä kuntatyölle tulevaisuus

mailto:Etunimi.sukunimi@kt.fi
http://www.kunteko.fi/
https://www.facebook.com/kunteko2020
https://www.twitter.com/kunteko2020

