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ORGANISAATION KYKY UUDISTUA

ULKOINENMUUTOSNOPEUS



Hanki hyvä hallitus!



Resepti onnistumiseen?



Company purpose
statement & the
culture that sustains it

Conversation with the
Future

Conversation with the
Now/Culture

Conversation with the
Past



In a world of complexity (& chaos) we need good excellent teams



Johto

Hallitus

Loppuosa 
organisaatiosta

Johto iteroi, ostaa tutkimusdataa, oivaltaa 
pienessä porukassa, käy keskustelua 
hallituksen kanssa. Syntyy vahva konsensus 
ja samanmielistä ajattelua, ja lopulta päätös. 
Johto juhlii 🍾 kun strategia on saatu 
hyväksytettyä hallituksessa...

...jonka jälkeen johto jalkauttaa strategian 
organisaatiolle. Johtoa ihmetyttää, miksei
organisaatio 

• sitoudu
• innostu 
• ymmärrä. 

Organisaatio näkee tämän vaiheen ainoastaan johdon 
tiiviinä poissaolona

Perinteinen strategiaprosessi

🍾



Johto
Hallitus

Loppuosa 
organisaatiosta

Muutosvoimainen strategiaprosessi

Johto käynnistää strategiaprosessin kuvaamalla organisaatiolle kokonaisuuden. Käytetään tässä esimerkkinä 
viisivaiheista mallia*. Ensimmäinen kysymys organisaatiolle: (1) Mihin tulevaisuuden kilpailuun me tätä yritystä 
valmennetaan? Johto kerää palautteen (2), koostaa sen lisäten oman näkemyksensä ja (3)palauttaa organisaatiolle 
yhteenvetona. Yhteenvedosta käydään keskustelua, debattiakin jonka pohjalta  (4) johto tekee lopullisen yhteenvedon. 
Prosessin toinen vaihe, “Näkymä nykytilaan ja yrityksen kilpailuetuun(5)  etenee prosessina edellisen mukaisesti. 

*) Strategiaprosessin viisivaiheinen malli
i. Näkymä tulevaan ja yrityksestä ulos
ii. Näkymä nykytilaan ja yritykseen sisään
iii. Strategiset vaihtoehdot
iv. Strategian valinta
v. Strategian projektointi tekemiseksi

Strategiset vaihtoehdot johto työstää 
tahollaan ja jakaa organisaatiolle 
kommentoitavaksi jne. Keskeistä tässä 
on se, että kun prosessia käydään 
yhdessä, niin varsinaisen jalkauttamisen 
tarve jää pois kun omistajuus alusta 
lähtien on jaettu. 
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Both and –thinking (Wendy Smith 
& Marianne Lewis)

•Vanhan 
säilyttäminen
•Uuteen 
hyppääminen







Urayksilöt à tiimi



Erinomainen tiimi on utelias tiimi

•Kollektiivinen turvallisuus à Kenen kanssa?
•Kollektiivinen älykkyys à Miten?
•Kollektiivinen tarkoitus/merkitys à Ketä varten? 



Kenen kanssa?



”Mitä vai kenen kanssa?”



Massiivinen tutkimus 2014-2016, jossa
Google halusi selvittää, miksi jotkut

tiimeistä ovat merkitsevästi
tuloksekkaampia kuin toiset. 

Keskeisin yhdistävä tekijä?

Psykologinen
turvallisuus

Google
Project Aristotle 



”LUOTTAMUS RAKENTUU VAIKEISSA 
PAIKOISSA



Onko hallituksella kollektiivinen 
psykologinen turvallisuus?

à Tiimi?



Miten?





Braintrust
1) hierarkia on merkityksetön
2) yhteisen omistajuuden ilmapiiri 
luodaan yhdessä 
3) muiden mielipiteiden kuunteleminen 
ja omien suora antaminen on 
välttämätöntä 
4) itsetyytyväisyyttä vältetään



Onko hallitus aidosti 
kollektiivisesti älykäs?

à Tiimi?



Ketä varten?



Board of Direction?



Kenelle?

Yksilö: Ihminen hakee luontaisesti
yhteyttä muihin

Tiimi: Inhimillinen kukoistus syntyy
ihmissuhteista ja ihmissuhteissa

Organisaatio: Yritykset siirtyvät
omistaja-ajattelusta laajempaan
sidosryhmäajatteluun



Kannattaa (monella tavalla) kääntyä itsestä 
ulospäin

Mitä vahvemmin tiedämme työmme myönteisestä 
vaikutuksesta muihin ihmisiin, sitä tehokkaampia ja 
tuloksekkaampia olemme ja sitä 
merkityksellisemmäksi koemme työmme.

Kenelle teet työtä?
Lähde: Adam Grant 



Onko hallituksella käsitys 
organisaation olemassaolon 

tarkoituksesta, ketä varten se on 
olemassa?

à Team with a mission?



Onko Sinulla hallituksen jäsenenä 
”purpose”? 

(Vai istutko pullakahveilla?)



“Before I started school striking I had no energy, 
no friends and I didn’t speak to anyone. 

I just sat alone at home, with an eating disorder. 
All of that is gone now, since I have found a meaning, 

in a world that sometimes seems shallow and meaningless 
to so many people.”

Greta Thurnberg





Hyvä hallitus?



Hyvä hallitus on tiimi, 
jossa…







Taking risks because of the 
Purpose





Kollektiivinen pelko tulevaisuudesta

Kollektiivinen uteliaisuus tulevaisuutta
kohtaan



KIITOS!


