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Oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittäminen
Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja, DreamLeader Oy

Keinoja uuden ajan 
muutoskyvykkään, tuottavan 

ja hyvinvoivan työyhteisön 
rakentamiseen.Suorituskyvyn

kehittym
inen

®





Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Muutos

Osaamisen kehittämisen maailmasta
oppimisen kehittämisen maailmaan.



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Eniten muuttuu osaaminen ja oppiminen



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Käytännön esimerkki – oppiva systeemi



Mikä estää 
virheistä 

oppimisen?

• VIRHEITÄ EI TUNNISTETA
• VIRHEITÄ PEITELLÄÄN
• VIRHEET OHITETAAN SYITÄ SELVITTÄMÄTTÄ
• KESKITYTÄÄN SYYLLISTÄMISEEN
• EI MAHDOLLISTETA YHTEISTÄ KESKUSTELUA JA KÄSITTELYÄ
• SIIRRETÄÄN VASTUUTA
• VEDOTAAN KIIREESEEN
• EI OLE OLEMASSA SYSTEMAATTISTA TAPAA KÄSITELLÄ VIRHEITÄ
• PALAUTE JA TIEDON/OPPIEN JAKAMINEN ON PUUTTEELISTA 
• LUOTTAMUKSEN PUUTE JA PELON ILMAPIIRI
• EI YMMÄRRETÄ VIRHEIDEN TUOTTAVUUSVAIKUTUSTA
• UNOHDETAAN SE, KENELLE PALVELUITA TUOTETAAN. ASIAKAS.



”Tutkimusten mukaan aikuisten 
työuran aikaisesta ja työn vuoksi 

tapahtuvasta oppimisesta vain noin 
10–20 % toteutuu koulutuksissa ja 

seminaareissa ja loput
80–90 % työn tekemisen lomassa. 

Oppiminen toteutuu osana 
jokapäiväistä elämää, ajaAelua ja 
toimintaa, vaikka emme sitä aina 

Bedostakaan."

Jatkuva työssä oppiminen – Lähtökoh5a, edellytyksiä ja seurauksia 
Soila Lemme*y, Marianne Jaakkola ja Kaija Collin Jyväskylän yliopisto, 
Kasvatus;eteiden laitos 



Osaaminen
on tulos 

oppimisesta

Uusi tieto

Kytkentä 
omaan työhön

Tiedon 
soveltaminen

Harjoittelu/
tekeminen

Reflektointi 
yksin ja 
yhdessä

Miten työssä
oppiminen
tapahtuu?



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Päivän kysymys

Miten yksilötason oppimisesta päästään 
systeemisen kyvykkyyden parantamiseen?



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Oppiminen ja uudistuminen eivät tapahdu sattumalta

Systeemitason oppiminen ja uudistuminen 
edellyttävät rakenteita.



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Laatujohtamisen kunnianpalautus



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Johtamisen tarve ei ole katoamassa

Itse- ja yhteisöohjautuvassa työyhteisössä 
johtamisen perusrakenteiden merkitys 

korostuu entisestään.



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Tavoitteena itse- tai yhteisöohjautuva työyhteisö?

Yhteinen suunta ja tapa toimia
Oppiminen ja uudistuminen

Yksilölliset tarpeet ja odotukset



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Johtamisjärjestelmä luo systeemitason rakenteet oppimiselle 

Kyvykkäät yksilöt tarvitsevat 
kyvykkään systeemin.



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Johtamisjärjestelmä on väline oppimiseen ja uudistumiseen



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Oppimisen ja uudistumiskyvyn kokonaisuus

Miten rakennetaan oppiva ja 
uudistumiskykyinen organisaatio?



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Oppimisen ja uudistumiskyvyn kokonaisuus



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Muutos on matka

Organisaation oppimispolku



Organisaation oppimispolku

Valmentamista

Fasilitointia

Ohjeistamista

”Tätä Sinun 
pitää olla.”

”Tällaiseksi Sinun 
pitää tulla.”

”Tämän me 
voimme yhdessä 

saavuttaa.”

”Hallintokeskeinen 
aikakausi”

”Tukifunktioiden 
aikakausi”

”Verkostojen
aikakausi”

• Sääntöjä ja kontrolleja
• Pätevyyksien hallintaa
• Ihmiset on muutoksen kohteita

• Koulutusta ja valmennusta
• Osaamisen kehittämistä
• Ihmiset on osallisena muutoksessa

• Yhteiskehittämistä
• Oppimisen kehittämistä
• Ihmiset on muutoksen toteuttajia



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Johtamiskyvykkyyden kehittäminen

Oppiminen ja uudistuminen kehittyy, 
kun johtaminen kehittyy.



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön 
ominaisuus, tieto tai taito. 

Ei kaikki johtamisongelmat ole kiinni yksin yksilöistä. 
Johtaminen kehittyy, kun koko organisaation 

johtamiskyvykkyys kehittyy.

Johtamisen kehittämisen ongelma

















Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen

Vain hyvinvoiva ihminen on kyvykäs 
oppimaan ja uudistumaan.



*

Työn tekemisen 
johtamista

Työn sisällön
johtamista

Työyhteisön 
johtamista

Itsensä 
johtamista

• työtehtävien suuri määrä ja laajuus
• epäselvät odotukset
• tiukat aikataulut
• heikot ja epäselvät prosessit
• paljon vastuuta suhteessa 

vaikutusmahdollisuuksiin
• rajoitettu vapaus tehtävien hoitamiseen
• huonot ja tehtäviin sopimattomat   

työvälineet
• jatkuvat muutokset

• työn mielekkyyden puuttuminen
• työn merkityksellisyyden puuttuminen
• heikot mahdollisuudet vaikuttaa
• työpaikan arvot ristiriidassa omien arvojen 

kanssa
• heikot oppimisen mahdollisuudet

• yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen
• epäluottamus
• arvostuksen puuttuminen
• sosiaalisuuden puuttuminen
• yhteistyön puuttuminen
• työyhteisön heikko läpinäkyvyys
• heikko suhde omaan tiimiin ja esimieheen

• itselle tai työlle asetetut korkeat 
vaatimukset

• vahva itsekritiikki
• tunnollisuus
• tunnetaitojen puuttuminen
• vaikeudet elämänhallinnassa

Johtaminen

Kuormittumiseen vaikuttavia tekijöitä



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Yhteiskehittämistä käytännössä

Näkökulmia kehittämistyöhön
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Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Yhteiskehittämistä käytännössä
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Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Yhteiskehittämistä käytännössä

Yhteiskehittämisen Lean Canvas



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Epäselviä rooleja vai tehtäviä?Yhteiskehittämistä käytännössä



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Mistä yhteiskehittämisessä on kyse?

Onnistunut muutos
tehdään yhdessä!



Haluatko lisätietoja?
Mitä oppimisen ja uudistumiskyvyn 

kehittäminen tarkoittaa käytännössä?

Tomi Kasurinen
050 3615121

tomi.kasurinen@dreamleader.fi
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Valmennus- ja kehittämispalvelumme

Keinoja uuden ajan 
muutoskyvykkään, tuottavan 

ja hyvinvoivan työyhteisön 
rakentamiseen.

®

Nykytilakartoituksia ja analyyseja
Koulutus- ja valmennuspalveluita
Yhteiskehittämistä ja työpajoja

q Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen
q Strategian toteutuksen ja johtamisen kehittämiseen
q Organisaation suorituskyvyn parantamiseen
q Oppimisen kehittämiseen ja johtamiseen
q Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämiseen
q Uuden ajan työn ja työyhteisöjen kehittämiseen


