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RISKIANALYYSI 

Vahvuudet 
Mitä ovat ne työyhteisömme vahvuudet, 

jotka muutoksessa haluamme säilyttää? 

Mitä hyötyjä muutos voi meille tuoda näiden 

vahvuuksiemme kannalta? 

Heikkoudet 
Mitä heikkouksia työyhteisössämme on? Voisiko 

jokin asia olla paremminkin? Tai vain toisin? 

Uhat 
Mikä on pahinta, mitä muutos voi 

työyhteisöllemme tuoda? Suhteessa 

ulkoiseen maailmaan? Miten estämme 

näiden uhkien syntymisen? 

Mahdollisuudet 
Mitä hyvää muutos voi meille tuoda? Suhteessa 

ulkoiseen maailmaan? 

Miten varmistamme sen syntymisen? 



CAF 

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Henkilostohallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/CAFlaatutyo


VÄHENNÄ, LUOVU, 

VAHVISTA, LUO –

MATRIISI BLUE OCEAN STRATEGY (HBS 

PRESS 2005) 

Mitä voidaan vähentää? Mitä pitää vahvistaa? 

Mistä voidaan luopua? Mitä uutta pitää luoda? 



KENEN 

TOTUUS?  

Kehittäjän näkökulma Ryhmän näkökulma 

Organisaation (johdon)  
näkökulma 

Suuremman  
kokonaisuuden  
näkökulma 

Kenen 
valta? 



KEHITTÄMISEN 

LUONNE 

Kompleksinen 

Yksinkertainen 

Yksilö Yhteisö 

Rohkeus pysähtyä? 



KEHITTÄMISEN 

ARVIOINTITYÖ-

KALU 

Nauheimer – Purokuru 2008, mukaellen 

Maine/Tieto 
Miten tunnettu kehittämishanke/-toiminta on? 

Mitä tiedän kehittämisestä? 
 

Kiinnostavuus 
Houkuttaako porukkaa 
päästä mukaan? 

Oikeutus 
Koetaanko kehittäminen todella 

välttämättömäksi? 

Onnistumisen 
toden- 
näköisyys 
 
Pidetäänkö 
kehittämistoimintaa ja –
tavoitetta realistisena? 

Arviointi 
on 

vallan-
käyttöä 



Jaetut päämäärät? 
Jaettu tieto? 
Vastavuoroinen kunnioitus? 
 
Jatkuva vuorovaikutus? 
Ajantasainen vuorovaikutus? 
Oikea, tarkka vuorovaikutus – accurate?? 
Ongelmia ratkova vuorovaikutus? 

MITÄ MYÖS 

ARVIOIDA ? 



MITÄ 

KEHITTÄMISEN 

ARVIOINTI ON 

MILLOINKIN? 

Järjestyksessä  
oleva  

toimintaympäristö 

MONIMUTKAINEN 

YKSINKERTAINEN 

SEKASORTOINEN  
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

YHTEENKIETOUTUNUT 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

KAOOTTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Epäjärjestyksessä  
oleva  
toimintaympäristö 



FEEDBACK 

-> 

FEED FORWARD! 

Jatkuva 
reflektointi! 

Mitä tämä 
ruokkii 

eteenpäin? 



FEED FORWARD! 

• Tavattoman mukava liittyä feedofward-keskusteluun, mutta vaikeaa, sana ei 

puhu mulle 

• Auttajan varjo: hyvä – paha, syylilsyys, pettymys, toivo etc. Suomenkielisiä 

jämeriä sanoja; missä määrin kieli on muuttunut ja me kehittäjät synnytämme 

kieltä, joka etääntyy ihmisyyden konkretiasta, tunteista ja kokemuksista, ja 

yhteydestä 

• Kielipoliisin tehtävä; organisaatiossa itse itseään kiihdyttävää puhetta 

• Inhimillisyyden ylläpitämisen tärkeä viesti, miten saada sitä abstraktiseen 

kehittämisen maailmaan 

• Kelpaanko, olenko tehnyt hyvää työtä 

• Miten te toteutatte strategiaa -> mitä te teette täällä? 

• Ruvetaanko tekemään arvolistaa vai käydäänkö keskustelua ihmisille tärkeistä 

aiheista? 

 


