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Keskustelusovellukset
in the case of change
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Kasvata yhteisösi muutosjohtajuutta
Jatkuva muutos on välttämätöntä organisaation selviytymisen ja
eloonjäännin kannalta (Eisenhardt 1989b)
Organisaatiot uudistuvat jatkuvasti toimiessaan dynaamisessa yhteistyössä
ympäristönsä kanssa (Nonaka 1988)
Nykypäivänä organisaatiot kohtaavat jatkuvasti muutoksia (Khan ja
kumppanit 2011)
Selviytyäkseen ja säilyttääkseen olemassa olonsa niin yksityisten kuin
julkistenkin organisaatioiden täytyy muuttua (Price ja Van Dick 2012)
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Näkökulmia
Du Gay ja Vikkelso (2012) muistuttavat, että muutos itsessään ei ole
hyvä eikä paha
70 prosenttia muutoshankkeista epäonnistuu (Burnes ja Jackson 2011)
Kiinnostus muutosjohtajuutta (change leadership) kohtaan kasvaa
jatkuvasti (Higgs ja Rowland 2010)
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Työntekijä muutoksessa
Tiimin itsetietoisuus (team identification) ja osaamisen tunnistaminen korreloivat
vahvasti tutkimus- ja kehitystiimin luovuuden kanssa (Tang & kumppanit, 2014)
Työntekijän innovatiivisuus vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, tehokkuuteen ja
menestymiseen (Wojtczuk-Turek ja Turek 2015)
Vaikka tietoisuus muutosmyönteisyydestä on lisääntynyt, muutosten kohtaamisessa
puhutaan usein edelleen muutosvastarinnasta ja siihen liittyvistä vaiheista, olettaen
että muutos on paha ja olettaen, että suurin osa muutoksen kohtaajista on
muutosvastarintaisia (Bruckman, 2008; Davidson, 2002 ja Erwin & Garman, 2010)
Olemme muutostaipuvaisia kaikki (Parkkinen, 2021)
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Inhimillinen pääoma
Muutoksissa työskenneltäessä tarvitsemme inhimillistä pääomaa, jota nimitetään myös
inhimilliseksi muutospääomaksi
Koska elämme jatkuvassa muutoksessa, voimme tässä käyttää nimitystä inhimillinen pääoma
Meillä kaikilla on inhimillistä pääomaa
Kyse on siitä, millaista pääomaa milloinkin arvostetaan, nähdään ja tarvitaan yksilön tasolla ja
yhteisön tasolla
Toivottava inhimillinen pääoma on siten aika- ja arvosidonnaista

Yhtä hyvin voidaan puhua työhyvinvoinnista, osallisuudesta, johtamisesta, prosesseista, tuloksista,
innovoinnista, projekteista ja osaamisesta eli näistä kaikista yhdessä
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Inhimillisen pääoman voi jakaa näin:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

emotionaalinen pääoma,
psykologinen pääoma,
inhimillinen pääoma,
innovointipääoma,
asiakaspääoma,
sosiaalinen pääoma ja
rakennepääoma.
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Koottu malli
Inhimillinen
muutospääoma
(human change
capital)
Mentaalipääoma
(psychological
capital)

Suhdepääoma
(social capital)
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Rakennepääoma
(structural
capital)
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Inhimillinen pääoma maailmalla tutkitusti
MENTAALIPÄÄOMA
optimistisuus
myönteisyys
toiveikkuus
empaattisuus
luotettavuus
sitoutuneisuus
avarakatseisuus
luovuus
innovatiivisuus
itseohjautuvuus
analyyttisyys
kriittisyys
tehokkuus
karismaattisuus
luottamus
turvallisuus
merkityksellisyys
Vaikuttavuus 18

SUHDEPÄÄOMA
suunnannäyttäminen
delegointi
koordinointi
kommunikointi
motivointi
tuki
palkitseminen
Kannustus 8
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RAKENNEPÄÄOMA
järjestelmät
tietokannat
prosessit
työohjeet
käytännöt
toimintatavat
ideat
tuotteet
patentit
verkostot
kumppanuudet
asiakkaat
rakenteet
ilmapiiri
Kulttuuri 15
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Tuore tutkimus väittää siis että
Kansainvälisten tutkimusten mukaan muuttuvassa työelämässä korostuu mentaalipääoma
eli yksilön sellaiset psykologiset ja emotionaaliset ominaisuudet, jotka heijastelevat
erityisesti myönteisyyttä, optimismia ja luottamusta, toisin sanoen positiivista
suhtautumista ja asennetta asioihin, ihmisiin ja ilmiöihin

Lähes yhtä voimakkaasti kansainvälisessä tutkimuksessa korostuu rakennepääoma, joka
kuvaa lähinnä työskentely-ympäristöön kuuluvia asioita ja ilmiöitä sekä managementtyyppistä johtamista
Suhdepääoman rooli on kansainvälisessä tutkimuksessa edellisiä pienempi, ja se kuvaa
lähinnä perinteiseen johtajuuteen ja osin johtamiseen liittyviä asioita
Pääosin nämä kaikki inhimillisen pääoman lajit löytyvät myös suomalaisista aineistoista
seuraavin käsittein
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Inhimillinen pääoma toisin sanoen
MENTAALIPÄÄOMA

SUHDEPÄÄOMA

RAKENNEPÄÄOMA

oman kasvun alulle saaminen innostaminen

tuote

luopuminen

rajojen asettaminen

asiakas

valmiiksi saattaminen

neutraali vaikuttaminen

rakenteet

motivoituminen
ajattelun reflektointi ja
päätöksenteko

erilaisuus

ansaintamalli

ihanneilmapiiri

toimiala

tilannetaju

kulttuuri

yhteiskunta

tunnerohkeus

tulevaisuus
projekti
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Suomalaisen tutkimuksen tuoma lisä
inhimilliseen pääomaan
Mentaalipääoma

Suhdepääoma

Rakennepääoma

havahtuminen
irti päästäminen
epävarmuus
palautteen käsittely
keskeneräisyys
kilpailuhenkisyys
kunnianhimo
johdonmukaisuus
tavoitteellisuus

vaatiminen
realiteeteista muistuttaminen
epäkohtiin puuttuminen
erilaisuus
yhteisöllisyys
kulttuurintuntemus
transformaatiohalu
transformaatiovälineet
suunnittelu
liikkumavara
dokumentointi

tuotteen/palvelun rajojen määrittely
tuotteen laatukäsitys
asiakkaan maailmankuva
asiakkaan kokemusmaailma
elämys
marginaali-ilmiöt
prosessin parantaminen
prosessikriittisyys
tuotekehitysprosessi
tehtäväkuvat
organisaatiorakenteet
ansaintamallit
toimiala
yhteiskunta
heikot signaalit
12
kiintopisteet ja syklit
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Uuden tutkimuksen anti
Myös kipeitä asioita ja haastavia tilanteita nostetaan esiin, sillä niiden
käsittely on inhimillistä pääomaa
Uusia rakennepääoman lajeja on paljon, mentaalipääoman vähemmän
Myös suhdepääomaan kuuluvia asioita suhteellisen paljon
Mitä ajatuksia tulokset herättävät?
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Mistä inhimillisessä pääomassa on kysymys
On tärkeää korostaa, että kyse on ajan ihanteista, ei ihmisen arvon mittarista
Inhimillisen pääoman mittaamisessa tukeudutaan omiin arvioihin

Kuitenkin näkökulmien vaihtaminen on suotavaa, jotta omakuva saa mahdollisuuden
kehittyä ja laajeta
Jokainen voi pakata taskuunsa inhimillistä pääomaa menoihin mukaan
Keskustelutilanne on inhimillisen pääoman kartoitustilanne

Keskustelutilanne on myös valmennustilanne, puolin ja toisin
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Keskustelusovellusten kaava
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Valmennuksen kaava
Kartoitus – tavoite – toimintasuunnitelma

Valmennustyökaluissa on usein tällainen kaava. Nyt se kaava on viety
keskustelusovelluksiin.
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Kartoitus: ”Kuuntelen kuka olet”
Itsearviointi
Keskustelu
Peilaus
Näkökulmien antaminen

Omakuvan tunnistaminen
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Tavoite: ”Kyselen sinulle tavoitteet!”
Voisitko paremmin, jos joku asia olisi toisin
Oletko tyytyväinen itseesi
Haluatko vahvistaa jotain entisestään
Mitä sydämesi sanoo
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Toimintasuunnitelma:
”Kunnioitan löytämiäsi päämääriä”
Abstraktin toiveen konkretisoiminen teoiksi
Tunnetavoitteen muotoilu
Asenteen takana on uskomus
Kognitiivinen kolmio: ajatus – tunne – toiminta

Toimien pilkkominen askeleiksi
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Logiikka
Sekä alainen että esimies ”täyttävät saman lomakkeen”

On huomattava, että osaamistavoitteiden muotoilu on aina haastavaa!

kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Esimerkki: osaamis- ja suorituskeskustelu
Arvioi alla olevien inhimillistä pääomaa käsittelevien väittämien todenperäisyyttä ja
tärkeyttä kohdallasi asteikolla 1-5:
1 – ei koskaan
2 – harvoin
3 – joskus
4 – usein
5 – aina
Kirjaa antamasi pistemäärä heti väitteen perään. Kyse on henkilökohtaisesta arvioistasi ja
näkemyksistäsi; asioihin ei ole olemassa absoluuttista totuutta. Sinun näkemyksesi ovat ne
oikeat!
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Esimerkki jatkuu
Vertaile antamiasi pistelukuja keskustelukumppanisi arvioihin omasta
työstään. Jakakaa näkemyksiänne myös ristiin; mikä sinun mielestäsi on
keskustelukumppanisi työssä tärkeää. Kirjaa sinulle tärkeimmät
oivallukset ylös.
Valitse sitten omasta mielestäsi 1-3 tärkeintä ja omassa työssäsi
tarpeellisinta inhimillisen pääoman väittämää. Poimi näiden väittämien
sisältä ne taidot, arvot, asenteet, jne., jotka tekevät niistä
merkityksellisiä, ja kirjaa ne ylös.
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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OSAAMIS- JA SUORITUSKESKUSTELU
Meillä kaikilla on muutospääomaa, jonka avulla teemme työtämme ja pääsemme kohti tavoitteitamme. Annathan itsellesi luvan tunnistaa tämän.
Arvioi väitteiden tärkeyttä työssäsi ja toisaalta niiden toteutumista omalla kohdallasi.
Tärkeää 1 - 5
HENKILÖKOHTAINEN MUUTOSPÄÄOMAMITTARI

1 vähän - 5 paljon

Totta 1 - 5
1 ei koskaan - 5 aina

Erotus
Tärkeää - totta

Mentaalipä
äoma
1 Pidän siitä, että on aikaa valmistautua erilaisiin tilanteisiin
2 Mielestäni meneillään olevat muutokset istuvat hyvin nykymuotoisen organisaatiomme arkeen
3 Luotan siihen, että yksikkömme johto ja esimiehet onnistuvat viemään uudistukset mallikkaasti läpi
4 Oma ja työyhteisöni osaaminen on riittävä tämän päivän työelämässä
5 Tämä työ ja organisaatio ovat osa minua ja minä osa niitä
6 Työelämä yhteiskunnassamme kehittyy minulle sopivaan suuntaan
7 Työskentelyni on vakaata ja luotettavaa
8 Osaan suunnitella työtäni, asioita ja elämääni realistisesti eteenpäin
9 En häpeile jakaa töitäni eteenpäin jos en itse ehdi niitä hoitaa
10 Langat pysyvät käsissäni laajoissakin tehtäväkokonaisuuksissa ja ihmisten verkostoissa
Suhdepääo
ma
11 Minulle työpaikan sosiaaliset siteet ovat tärkeitä
12 Organisaatiokulttuurimme inspiroi minua uusiin ja avartaviin ajatuksiin
13 Minulla on taipumus saada seuraajia polulleni; ihmiset ottavat usein mallia toiminnastani
14 Olen erityisen lämmin, turvallinen ja helposti lähestyttävä ihminen
15 Minulle on helppoa liittyä uusiin ryhmiin
16 Ymmärrän molemminpuolisen palkitsemisen tärkeäksi osaksi ihmissuhdetta

Rakennepää
oma
17

Työpaikan järjestelmät, tietokannat, prosessit, työohjeet, rakenteet ja käytännöt ovat minulle näkyviä ja tiedostettuja

18

Suhtaudun lähtökohtaisesti positiivisesti uusiin ideoihin, prosesseihin, tuotteisiin, palveluihin ja toimintatapoihin

19 Rakennan mielelläni uusia yhteistyöverkostoja
20 Uskon, että uudet tuotteet ja palvelut hyödyttävät meitä valtavasti
21 Pyrin kasvattamaan ammattitaitoani jatkuvasti
22 Saan paljon tukea talon sisäiseltä verkostoltani
23 Olen luonut myös talon ulkopuolisen verkoston tukemaan työtäni ja osaamistani
24 Olen ylpeä niistä tuotteista ja palveluista, joita työpaikkamme tarjoaa
25 Tunnen kaikki asiakasryhmämme; erityisesti nousussa olevat tulevaisuuden asiakkaat
26 Luotan kykyyni työskennellä erilaisissa rakenteissa; esim. prosesseissa ja vapaissa verkostoissa
Käy yhdessä esimiehesi, alaisesi tai työtoverisi kanssa läpi kolme vahvinta vahvuutta eli ne kohdat, jotka saivat korkeimmat pisteet totta -sarakkeessa. Poikkeavatko käsityksenne toisistanne? Kirjaa tärkeimmät oivallukset ylös.
27

28 Poimi 1-3 kpl tärkeää-sarakkeessa korkeimman luvun saanutta väittämää, jotka toisaalta saivat myös korkean positiivisen lukeman erotus-sarakkeessa. Mikäli tärkeää -sarakkeen perusteella on hankalaa tehdä valintaa, kannattaa priorisoida erotus -sarakkeen suuren lukeman väitteet edelle. Kirjoita ylös 1-3 käytännön toimenpidettä, kuinka voit kutakin näistä väitteistä vahvistaa. Aseta etenemiselle aikajana ja seurantapisteet. Keskustelkaa sparrauksen ja tuen tarpeesta.

29 Kirjaa ylös muut työhösi liittyvät tavoitteet tulevalle kaudelle
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Nimi:

Päiväys:

Merkitse rastilla "kyllä", jos väite on totta kohdallasi, muuten "ei".
MILLAISTA MENTAALIPÄÄOMAA SINULLA ON? - Tunne itsesi!

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

1. Pidän siitä, että on aikaa valmistautua erilaisiin tilanteisiin
2. Oma osaamiseni on riittävää tämän päivän työelämässä
3. Työskentelyni on vakaata ja luotettavaa
4. Osaan suunnitella työtäni, asioita ja elämääni realistisesti eteenpäin
5. Langat pysyvät käsissäni laajoissakin kokonaisuuksissa ja verkostoissa
6. Olen pikemminkin ulospäinsuuntautunut kuin vetäytyvä ihminen
7. Uskon, että on olemassa paljon tiedostamatonta osaamista
8. Pidän itsenäisestä työstä
9. Tunnen usein, että työlläni on tarkoitus
10. Pyrin kasvattamaan ammattitaitoani jatkuvasti

MILLAISTA SUHDEPÄÄOMAA SINULLA ON? - Tunne muut!

1. Minulle on luonnollista saada kaverit innostumaan töistään ja toimistaan
2. Saan paljon tukea talon sisäiseltä verkostoltani
3. Se, miten työpaikan ilmapiirin kokee, riippuu myös omasta hyvinvoinnista
4. Minulla on paljon erilaisia siteitä työyhteisööni

HYVINVOINTIKESKUSTELU

5. Hakeudun herkästi uusiin ryhmiin ja kumppanuuksiin
6. Minulla on tapana muistuttaa kollegojani ja läheisiäni realiteeteista
7. Olen sillanrakentaja yhteisössämme ja vaalin siten yhteisöllisyyttämme
8. Minulle on selvää, millaisessa työkulttuurissa toimin
9. Uskon voivani vaikuttaa työkulttuuriimme
10. Tiedän, mitä tehdä saadakseni haluamani muutoksen aikaiseksi

MILLAISTA RAKENNEPÄÄOMAA SINULLA ON? - Tunne asiat!
1. Tunnen työpaikan järjestelmät ja tietokannat kuin omat taskuni
2. Suhtaudun lähtökohtaisesti positiivisesti uusien asioiden omaksumiseen
3. Uskon, että kehitteillä olevat tuotteet/palvelut hyödyttävät meitä
4. Olen ylpeä niistä tuotteista ja palveluista, joita työpaikkamme tarjoaa
5. Luotan kykyyni työskennellä erilaisissa organisaatiorakenteissa
6. Ymmärrän, mistä organisaatiomme toiminnan kannattavuus syntyy
7. Tiedän, miten saisimme tehostettua toimintaamme, ja tuon sen esiin
8. Tunnen toimialamme moninaisuuden läpikotaisin
9. Luomani parhaat työkäytännöt pohjaavat hyvään itsetuntemukseeni
10. Parhaat työrutiinini nojaavat vahvaan luottamukseeni elämää kohtaan

Valitse jokaisesta pääomalajista kyllä-väite, josta olet erityisen ylpeä.
Kerro, mitä nämä asiat merkitsevät sinulle.
0, 489, 46, 2, 1, 1, 47, 4
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Nimi:

Päiväys:
MILLAISTA MENTAALIPÄÄOMAA SINULLA ON? TUNNISTA OMA TYYLISI JOHTAA ITSEÄSI!

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

Merkitse rastilla "kyllä", jos väite on totta kohdallasi ja muussa tapauksessa laita rasti kohtaan "ei".
1. Useimmiten tunnistan omat, toisinaan negatiivisetkin, asenteeni asioihin, ihmisiin ja ilmiöihin
2. Omat arvoni ovat yhtenevät työpaikkani arvojen kanssa
3. Elämässäni on paljon merkityksellisiä asioita ja ammennan voimaani pitkälti niistä
4. Olen valmis vaihtamaan tehtäviäni, jos se on edellytys töiden jatkumiselle
5. Minulle on helppoa myöntää virheeni avoimesti
6. Luotan siihen, että asiat menevät parhain päin
7. Tiedän ja tunnen ammattitaitoni riittävän nykyisiin tehtäviini
8. Kunnioitan erilaisia kulttuureja ja ihmisiä
9. Kyllä ihmisen täytyy pystyä esittämään kriittisiä näkökantoja
10. Olen tottunut tarkkailemaan omia tunteitani
11. Olen hyvin harkitsevainen ihminen
12. Olen kiinnostunut henkisestä kehittymisestä ja sisäisestä maailmastani
13. Mietin usein asioita kymmenen vuotta taakse- ja eteenpäin
14. Siitä tietää, ettei ole stressiä, kun mielikuvitus laukkaa
15. Minulla on paljon kiinnostuksen kohteita, jotka antavat minulle energiaa
16. Ehdin rekisteröidä ja työstää tärkeimmät havaintoni saman päivän aikana
17. Samaan asiaan liittyvät erilaiset näkemykset ovat mielestäni kaikki yhtä arvokkaita
18. Olen pyrkinyt parhaani mukaan ottamaan vahvuuteni käyttöön työssäni
19. Olen aina hakeutunut luontaisten vahvuuksieni mukaisiin tehtäviin
20. Keskeneräisyys on mielestäni kaunista

Valitse yksi kyllä-väite, josta olet erityisen ylpeä, ja kerro siitä: mitä asia sinulle merkitsee.

Valitse yksi ei-väite, jonka haluat muuttaa elämässäsi. Mieti suunnitelma siihen, ja kerro siitä.
Nimi:

Päiväys:
MILLAISTA SUHDEPÄÄOMAA SINULLA ON? TUNNISTA OMA TYYLISI JOHTAA IHMISIÄ!

Merkitse rastilla "kyllä", jos väite on totta kohdallasi ja muussa tapauksessa laita rasti kohtaan "ei".
1. En häpeile jakaa töitäni eteenpäin, jos en itse ehdi niitä hoitaa
2. Olen hyvä saamaan ihmiset innostumaan
3. Ilmapiirimme talossamme on suotuisa etenkin uuden luomiseen ja uudenlaisten käytäntöjen soveltamiseen
4. Organisaatiokulttuurimme inspiroi jatkuvasti minuakin uusiin ja avartaviin ajatuksiin
5. Minulla on taipumus saada seuraajia polulleni; ihmiset ottavat usein mallia toiminnastani
6. Rakennan mielelläni uusia yhteistyöverkostoja
7. Olen luonut talon ulkopuolelle verkoston tukemaan työtäni ja osaamistani
8. Jostain syystä saan kollegani, alaiseni ja esimieheni innostumaan
9. Olen oppinut, että me kaikki olemme erilaisia, ja niinpä ryhmän jäsenilläkin on jokaisella oma roolinsa
10. Minussa on paljon sellaista, mitä en itsekään tunne ja tiedosta, ja sama pätee myös siihen kulttuuriin, jossa toimin
11. Jos oikeasti haluan muuttua tai muuttaa jotain, minun on oltava itsestäni ja muutettavasta asiasta tietoinen

JOHTAJUUSKESKUSTELU;
3 OSAA

12. Osaan tarvittaessa vaatia asioita, sanoja ja tekoja toisilta
13. Havaitsen helposti työyhteisössäni kipukohtia, ja useimmiten puutun niihin hanakasti
14. Minä todellakin arvostan erilaisuutta yhteisössämme ja annan mielelläni jokaiselle hänen toivomansa tilan
15. Työpaikalla on tärkeää jättää ajalle, ihmisille ja asioille liikkumavaraa
16. Uskon siihen, että työ on valmis vasta sitten kun se on dokumentoitu
17. Olen sitä mieltä, että kuka tahansa voi toimia työyhteisön suunnannäyttäjänä ja tunnejohtajana
18. Mielestäni töitä voi delegoida yhtä hyvin niin alaiselle, kollegalle kuin esimiehellekin
19. Mietin usein, millainen kommunikointitapa minulla oikeastaan onkaan
20. Ihmisten erilaisuus on rikkaus, niin myös meidän työyhteisössämme

Valitse mielestäsi kaikkein tärkein väite työelämässäsi onnistumisen kannalta, ja kerro siitä.

Valitse mielestäsi jossain määrin toisarvoinen väite työelämässä menestymisen kannalta, ja kerro siitä.
Nimi:

Päiväys:
MILLAISTA RAKENNEPÄÄOMAA SINULLA ON? TUNNISTA OMA TYYLISI JOHTAA ASIOITA!

Merkitse rastilla "kyllä", jos väite on totta kohdallasi ja muussa tapauksessa laita rasti kohtaan "ei".
1. Mielestäni meneillään olevat muutokset istuvat hyvin nykymuotoisen organisaatiomme arkeen
2. Tunnen hyvin kaikki asiakasryhmämme; erityisesti nousussa olevat tulevaisuuden asiakkaat
3. Tiedän tasan tarkkaan, mistä ja keneltä palkkarahani tulevat ja millaisen tulonmuodostuksen kautta
4. Olen usein pohtinut toimialamme tehtävää laajasti ja solminut kaikki-voittavat-tyyppisiä yhteistyösuhteita
5. Minulle on selvinnyt yhteiskunnallinen näkemykseni
6. En pelkää katsoa menneeseen luodessani itselleni, työhön ja muualle elämään tulevaisuuden tavoitekuvaa
7. Pystyn halutessani toimimaan projekteissa ja projektiorganisaatioissa aikaansaavasti
8. Ymmärrän jokaisen kokemuksen merkityksen vaikkapa tietojärjestelmiä kehitettäessä
9. Näen oman kädenjälkeni työpaikkani rakenteissa, prosesseissa ja ohjeissa
10. Olen joskus kuullut ”näyttämöstä”, jolla kuvataan asiakkaan kokemusta kuluttamisesta
11. Olen sitä mieltä, että myymme asiakkaillemme elämyksiä
12. Olen tietoinen siitä, että tuotteemme/palvelumme muokkaa asiakkaidemme maailmankuvaa
13. Mielestäni massat lähtevät liikkeelle marginaaliryhmistä, ja siksi on tärkeää tutkia marginaali-ilmiöitä
14. Minulla on selkeä käsitys siitä, kuinka jokaisen tuotteemme/palvelumme muodostama tulovirta syntyy
15. Tiedän, miten organisaatiomme arvo muodostuu
16. Ihannekumppanuuksia on solmittava sekä toimialan sisällä että eri alojen välillä
17. Maailmalla vallitsee monenlaisia aikaan sidottuja trendejä, joita mielestäni on tärkeää tunnistaa
18. Marginaali-ilmiöt ja heikot signaalit ennakoivat tulevaa kehitystä, ja etsin niitä jatkuvasti
19. Olen sitä mieltä, että ideoiden jalostaminen tuotteeksi on vaikeampaa kuin ideoiden synnyttäminen
20. Tehtäväkuvat muodostavat mielestäni koko johtamisjärjestelmän selkärangan

kati.parkkinen@naturallyyours.fi

Valitse väite, johon haluaisit vastata kyllä, mutta et jostain syystä voi, koska se ei ole totta. Kerro valinnastasi.

Valitse väite, jossa olet vahva, ja kerro, mitä sen avulla aiot saavuttaa.
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Tausta
Väittämät perustuvat kansainväliseen tuoreeseen organisaatio- ja
johtamistieteen tutkimuskirjallisuuteen; tieteellisiin artikkeleihin

Miksi mentaali- ja rakennepääoman väittämiä on osaamis- ja
suorituskeskustelussa enemmän kuin suhdepääoman väittämiä?
-> kertoimet on laskettu tutkimuksissa esiintyvien toistuvuuksien mukaan

kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Uutuusarvo
• johtamisen väline ja mittari
• Sisältää useita näkökulmia; kokonaisvaltainen
• Uusi muoto
• Numeerisen datan kerääminen mahdollista

kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Hyötyjä
Päästään painottamaan toimintaa haluttuihin alueisiin ja seuraamaan erilaisten
toimenpiteiden vaikutusta
Auttaa hyödyntämään koko henkilöstön potentiaalia tulevaisuuden haasteissa ja
strategisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa
Toiminnan kehittämisestä, henkilöstön hyvinvoinnista ja tuottavuuden
edistämisestä on helpompi keskustella, ja keskustelu on jäsenneltyä
Murtaa tabuja

Mallin sisältämien väittämien avulla osallisuus yhteisössä tulee näkyväksi
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Yhteenvetoa

kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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SINUN KOKEMUKSESI
Millainen kokemus Naturally Human Capital valmennus sinulle oli?

Mihin asioihin olit tyytyväinen?

Onko jotain, johon olisit kaivannut muutosta?

Minkä arvosanan antaisit Naturally Human Capital valmennukselle kokonaisuutena asteikolla 1-10?

Olisitko halukas saamaan lisää valmennusta tai kenties suosittelemaan sitä jollekin ulkopuoliselle?

Terveisesi valmentajalle:
Lähetä halutessasi palaute sähköpostitse valmentajalle!
kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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Kiitos!
Kati.parkkinen@naturallyyours.fi
p. 044 280 8478

kati.parkkinen@naturallyyours.fi
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