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”Ellemme varmuudella tiedä,

kuinka tulee käymään,

olettakaamme,

että kaikki käy hyvin.”

Mauno Koivisto



”Elämä on arvaamatonta, koska tahansa 

voi tapahtua jotain hyvää.” 

Eeva Kilpi   



Huomisen historiaa rakennetaan tänään

Johtaminen ennen ja nyt…





Kolme keskeistä elementtiä

Ajattelu

Asenne

Arvostus



Työyhteisön arkkitehtuurit 
Strateginen arkkitehtuuri  = MITÄ?

- Työnjaot
- Järjestelmät 
- Työmenetelmät 
- Organisaatiorakenteet 
- Ammatillinen osaaminen

Inhimillinen arkkitehtuuri = MITEN?
- ihmisten välinen vuorovaikutus
- sisäiset toimintamallit
- arvot ja asenteet 
- ongelman ratkaisutavat ja taidot



SydänEnergia



”Visio tulee selkeäksi ainoastaan 

silloin, kun katsoo sydämeensä. 

Se, joka katsoo ulkopuolelleen, 

on unessa; 

se, joka katsoo sisimpäänsä, 

herää.”

Carl Jung



Vuorovaikutusta





Avoimuus
Luottamus
Arvostus 



Mitä? Miten?



Miten omat sanani ja tekoni vaikuttavat muihin? 



”Tutkimusten mukaan kollektiivista älykkyyttä 
syntyy, kun ryhmässä vuorovaikutus on 
laadukasta ja ryhmän jäsenten empatiakyvyt 
ovat hyvät.
Tämä näkyy esimerkiksi toisten 
kuuntelemisena ja arvostavana kohtaamisena 
– lähtökohtana toimivat ihan perus hyvät 
käytöstavat.”

”Työnteon muutoksen myötä 
myös työorganisaatioiden tulee 
muuttua – tulevaisuuden 
tehokkailta työyhteisöiltä 
vaaditaan ihmiskeskeisyyttä.”

”Tulevaisuudessa yhden 
ihmisen ajattelu ei enää riitä.”

Aivotutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto 2016

Aivotutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto 2016

Aivotutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto 2016



Läsnäoloa



Läsnäoleva johtaminen

✓ Olla tässä ja Nyt 
✓ Jokainen kohtaaminen on ainutkertainen
✓ Luottamuksen rakentaminen
✓ Asioiden arkipäiväistäminen
✓ Rohkeus ja uskallus
✓ Ymmärtämisen olemassaolo
✓ Ratkaisujen etsiminen
✓ Myönteinen nöyryys
✓ Kiitos 



Turvallisuutta



Raamit ja Suunta selväksi kaikille 









Arvostusta



Loistava työyhteisö

• Asenne
• Ilo
• Suuri sydän
• Yhteishenki
• Ennakkoluulottomuus
• Lupa tehdä ja kokeilla

(Katri Keihäs)  



Jo verrattain lievä työuupumus on yhteydessä muutoksiin tarkkaavaisuuden 
kääntymisessä tunnepitoiseen puheääneen.

Työuupuneet reagoivat sävyltään kielteiseen puheääneen tavallista nopeammin ja 
vastaavasti sävyltään myönteiseen puheääneen tavallista hitaammin. 

Burnout in the brain at work
Väitöstutkimus, Laura Sokka

Helsingin Yliopisto 2017 





”Sulla on sisälläs valtameren 

kokoinen voima, jonka sä voit 

oppaaksesi valjastaa. 

Tää on pelkkä tyhjä kuori

joka sun pitää täyttää, 

tää on valoista kirkkain, tää on 

loputon yö

tää on Sydämen lyönti

tää on ajattomuus...” 

Toni Wirtanen



”Ei ole niin pientä tekoa, että se 
kannattaisi jättää tekemättä. 

Ei ole niin kaunista sanaa, että se 
kannattaisi jättää sanomatta. 

Siis tehdään ja kannustetaan. 

Olla lähellä, se on lähimmäisen 
rakkautta.” 

Sauli Niinistö 2018



”Kaikkea pitää tehdä .

Kaikkia ovia pitää tempoa, 

Kaikkia kuita kurkotella.

On vain yksi ehto, elinehto;

Värisevää sielua 

Ei saa tallata.”

Tommy Tabermann



”Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on 

aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus”  
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