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Kilpailija-analyysi?





- E. Saarinen & K. Lonka, Muodonmuutos



8 h työpanos työpaikalla 8 h työtulos

1X työpanos
0.1x – 1x – 2x – 4x … työtulos

HUOM: -1x työtulos

Työ pysyi melko samankaltaisena vuodesta toiseen

Työ muuttuu melko taajaan (sisältö, välineet, tiimi, …)



Pientä muutosta tuntuisi olevan ilmassa





”Eivätkö kokeet tule vuosi 
vuodelta helpommiksi, kun 
kysymykset ovat vuodesta 

toiseen samat?”

”Vastaukset ovat muuttuneet”

Muutos toisaalta:

Opiskelija: 

Einstein:



”Levähtämispaikkoja, narikka 
talvivaatteille, lisää peilejä ja tilavampia 

sovituskoppeja, …”
– Stockmann kuuntelee

asiakkaiden toiveita

… ja muutos toisaalta:

”Vastaukset eivät ole muuttuneet”



On hyvä muistaa, että 
”vanhatkin vastaukset” 

voivat olla hyviä.

Muutos muutoksen 
vuoksi ei ole tarpeen.





Viekö 
teknologia 

työpaikkani?







Millaisilla taidoilla pärjää 
tilanteessa, missä tieto tai 

osaaminen loppuu kesken tai 
sen merkitys on epäoleellinen?





Tunnelma

Työtä

Hyvää/huonoa tulosta



8 h työpanos työpaikalla 8 h työtulos

1X työpanos 0.1x – 1x – 2x – 4x … työtulos
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1 3

”Jos kädessäsi on vasara, niin kaikki 
ongelmat näyttävät nauloilta.”





Vastaukset
ovat
muuttuneet

Vastaukset
eivät ole

muuttuneet





Edward de Bonon mukaan ongelma ajattelussa on 
sekavuus, koska yritämme ajatella liikaa kerralla.

Tunteet, informaatio, logiikka, toiveet ja luovuus 
ovat kaikki mielessämme samanaikaisesti. 

Edward de Bonon
”kuusi hattua”



Kohde



Kohde



Kohde



Kohde





”Ihmiskunnan viime 
vuosisadan saavutus oli 

moninkertaistaa ihmisen 
työteho koneiden avulla.”

Peter Drucker



Peter Drucker
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Digi

Ajattelu





Itsensä
johtaminen

Itsetuntemus

Ajattelu

Tietoisuustaidot

Kiinnostus, motivaatio, innostus
ajattelu

AJATTELU





”Tulevaisuudessa yrityksen arvosta 50-90% 
riippuu ihmisten innostuneisuudesta, 
sitoutumisesta ja oppimisesta.

Vain 10-50% arvosta syntyy perinteisistä 
tuotantotekijöistä, kuten automaatiosta ja 
tekniikasta.”

- työkykyguru, prof. Marja-Liisa Manka





https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/tuntuuko-keskittyminen-toissa-vaikealta-tassa-5-pikavinkkia-rauhoittumiseen-ja-
fokuksen-loytamiseen-6676024?utm_source=Tivi_Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Tivi_Uutiskirje

Tuntuuko keskittyminen töissä vaikealta? Tässä 5 pikavinkkiä 
rauhoittumiseen ja fokuksen löytämiseen

1. Pysähdy hengittämään aamulla. Voit hengittää raikasta ilmaa ulko-ovella kotoa lähtiessäsi. Hengitä 
tietoisesti sisään hyvää energiaa ja torju kiire ja huolet hetkeksi.

2. Keskity työmatkalla ääniin. Tutki autossa, junassa tai kadulla kuulemiasi ääniä kuin kuulisit ne ensimmäistä 
kertaa. Palauta huomiosi ääniin, vaikka mieli lähtisi vaeltelemaan.

3. Syö rauhassa. Keskity siihen, miltä ruoka näyttää, tuoksuu ja maistuu. Hidasta vauhtia ja anna ruokahetken 
tehdä itsellesi hyvää.

4. Keskity kahvitauolla iloisiin asioihin. Etsi jokin asia, joka saa sinut hymyilemään, palauta mieleen sinut 
iloiseksi tehnyt tapahtuma tai juttele hauskan ihmisen kanssa.

5. Ruuhkassa tai kiukkuisen ihmisen seurassa huomaa omat tunteesi ja ajatuksesi. Voit kuvitella astuvasi 
tilanteesta pois ja katselevasi sitä yläilmoista. Hengitä tietoisesti ja luota siihen, että tunteet tulevat ja 
menevät.

https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/tuntuuko-keskittyminen-toissa-vaikealta-tassa-5-pikavinkkia-rauhoittumiseen-ja-fokuksen-loytamiseen-6676024?utm_source=Tivi_Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Tivi_Uutiskirje


1. Pysähdy hengittämään aamulla
2. Keskity työmatkalla ääniin

3. Syö rauhassa
4. Keskity kahvitauolla iloisiin asioihin
5. Ruuhkassa tai kiukkuisen ihmisen 
seurassa huomaa omat tunteesi ja 

ajatuksesi





”Dig a hole” ”Dig a hole
… for a reason”

”Johtaminen tapahtuu 
johdettavien korvien välissä”

- Mikko Kuitunen, Vincit

Merkityksellisyyden merkitys



MERKITYKSELLISYYS



Viekö 
teknologia 

työpaikkani?
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