1 PIENOISOPAS
1.1 JOHDANTO
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvaan vuosien 2009–2011 Leonardo da Vinci -ohjelmaan
on otettu mukaan Innovaatioiden siirto -hanke nimeltä
Fairness, Fitness, Future – From Good to Tops (Fairness, Fitness, Future – pk-yritykset hyvistä
huipputasoisiksi). Menestyksen saavuttaminen oikeudenmukaisuudella vaatii erityistä
ammattimaista ja sosiaalista osaamista.
(Hankenro: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241)
Mukana on seitsemän oppilaitosta ja yritysorganisaatiota kuudesta Euroopan maasta:
– bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), Saksa: hankkeen koordinoija
– Anda, Berliini, Saksa
– CEFORALP, Lyon, Ranska
– Noema, Lohilahti, Suomi
– OPZL, Zielona Gora, Puola
– Skillab, Torino, Italia
– UPM, Barcelona, Espanja
Lähtökohtana on näkemyksemme, että 2000-luvulla pitkällä aikavälillä menestyvät ne liikemiehet
ja -naiset, jotka kunnioittavat itseään ja toisia. He ovat ihmisten oikeudenmukaisen kohtelun
asiantuntijoita. He luottavat omiin vahvuuksiinsa ja arvostavat asiakkaita, kanssatyöntekijöitä sekä
kumppaneita. Olemme kehittäneet menetelmän, joka erityisesti kannustaa pk-yritysten johtajia
tarkastelemaan ”yritystaloaan” eri näkökulmasta. Haluamme myös osoittaa, että yksinkertaisilla
menetelmillä on mahdollista menestyä, kun työstä nautitaan (kuten italialaiset kumppanimme sanovat:
bene essere = hyvä olo, hyvä olla). Talouskriisi on osoittanut, miten tärkeitä joustavuus ja luottamus
ovat yritysmaailmassa. Siksi mallimme merkitys on kasvanut viime vuosina.

1.2 MITÄ, JOS YRITYKSESI OLISI HYVÄNOLON TALO…
Aivan kuten ihmisten kodeilla, myös jokaisella ”yritystalolla” on oma tyylinsä ja ainutlaatuinen
kulttuurinsa. Niillä on oma ”persoonallisuutensa”. Kannattavalla yritystalolla on tietty brändi ja
yritystalosta on tietty mielikuva, mitkä houkuttelevat ihmisiä. Tämä koskee niin asiakkaita,
kumppaneita kuin hyviä ja ammattitaitoisia työntekijöitäkin. Kukapa ei haluaisi työskennellä
yrityksessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka tietävät, mihin he työssään pyrkivät?
Tätä varten kaiken on oltava kunnossa: Johtajat investoivat taloonsa eivätkä halua vain saada helppoa
rahaa. He uskovat omiin vahvuuksiinsa, ja heillä on pitkän tähtäimen näkemys hyvistä tuotteista tai
palveluista. Tämä houkuttelee asiakkaita, jotka arvostavat tällaisia palveluja ja maksavat reilun hinnan.
Talon asukkaat (henkilökunta) nauttivat hyvinvoinnin tunteesta ja antavat vierailleen (asiakkaille)
kaikkensa. Tuloksena on organisaatio, jossa on sääntöjä, muttei byrokratiaa. Tällainen on
kielikuvamme 2000-luvun ”yritystalosta”, joka on ohjelmoitu menestymään.
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1.3 TALO-MALLIN OSAT

Pk-yritysten tulevaisuuden talon osat1]
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Saatavilla ovat seuraavat lehtiset:
1. Hyvistä huipputasoisiksi – pieni modernisointiopas
2. Talon sisäinen henki
Kielet: saksa, englanti, suomi, ranska, italia, katalaani, puola, espanja
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Osa 1

Talon sisäinen henki – yrityskulttuuri, joka lisää tyytyväisyyttä työhön
Arvoja ovat esimerkiksi luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus, rohkeus ottaa
riskejä ja itsevarmuus. Tavoitteet voivat muuttua, arvot eivät! Ne eivät ole olemassa
ainoastaan paperilla, ne ovat osa oikeaa elämää.

Osa 2

Tulevaisuuden visio ja rohkeita tavoitteita
Jokaisella yrityksellä on ehdottomasti oltava visio tulevasta kehityksestä. Siihen
sisältyvät näkemykset markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden kehityksestä. Se
määrittää, mitkä asiakasryhmät ovat kohteina, mitkä materiaalihankinnat ovat
välttämättömiä ja millaisia henkilöstöresursseja tarvitaan.

Osa 3

”Oikeat” asiakkaat
“Oikeita” asiakkaita ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat tarjottuja tuotteita tai palveluja ja
maksavat niistä reilun hinnan. Nämä asiakkaat arvostavat yrityksen palveluja eivätkä
vaadi kohtuuttomia ehtoja tai käyttäydy ylimielisesti.

Osa 4

Johtaminen osaamisen ja luottamuksen avulla – johtajat, jotka johtavat
Inhimillinen johtaminen, johon kuuluu pitkän aikavälin visio sekä asiakkaiden,
kollegojen ja kumppaneiden kunnioittaminen, on välttämätön edellytys ”talon
brändille”.

Osa 5

Pätevät työntekijät, jotka ovat henkisesti sitoutuneita yritykseen
Tulevaisuuden talo tarvitsee työntekijöitä, jotka toteuttavat talon arvoja. Hyvät ja
taitavat työntekijät saa sitoutumaan vain, jos he viihtyvät talossa. Asianmukaisen
palkan lisäksi se merkitsee mielenkiintoista ja itsenäistä työtä sekä
kehittymismahdollisuuksia.

Osa 6

Luotettavat ja rehelliset kumppanit
Tällaisia kumppaneita voivat olla esimerkiksi toimittajat, rahoituskumppanit, poliitikot
ja paikalliset yrityskumppanit. Ne saa puolelleen kunnioittamalla niiden kiinnostuksen
kohteita ja yhdistämällä ne omiinsa.

Osa 7

Suoritusta edistävä organisaation perusta
Tulevaisuuden talon organisatorinen järjestelmä takaa täydellisen laadun ja
asiakastyytyväisyyden. Tämä saavutetaan yritysorganisaatiolla, jossa on määritelty
rakenne, selvät vastuut ja säännöt sekä vähän byrokratiaa.
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1.4 MITEN KESTÄVÄ TALO RAKENNETAAN?

Talo-mallin sovellusmenetelmät.
Seitsemän kohdan ohjelma prosessin käynnistämiseen.2
Kohta 1

Päätä menestyksestä
Kenelläkään ei ole varaa olla vähempää kuin haluaa tai mihin pystyy. Jokaisella on
oikeus sellaiseen taloon, jota tarvitaan täydelliseen tyydytykseen sellaisessa työssä ja
elämäntyylissä, jota henkilö tavoittelee. Hyvien ajatusten ja tunteiden seurauksena
syntyy mahdollisuuksia. Tarvitaan luottamusta omaan osaamiseen. Tarvitaan
rohkeutta oman tien seuraamiseen. Alussa on tehtävä oma varma valinta. Ei: ”Ehkä,
katsotaan, miten tilanne kehittyy…”

Kohta 2

Laadi talolle visio
Muistoissamme säilyvät talot ovat yleensä villeimpiä ja hassuimpia taloja, mutta aina
sellaisia, joilla on sydän. Talon pitäisi houkutella siihen sopivia henkilöitä, olivatpa he
sitten asukkaita tai vierailijoita. Ennen remontin aloittamista talosta on oltava visio.
Rakennukselle on oltava suunnitelma ennen uudistamisen aloittamista. Pitkän
aikavälin suuntaa on tärkeä korostaa. Talolla on vakaa perusrakenne, mutta
suunnittelun on pysyttävä joustavana. Talon kehityksen on oltava luovaa eikä
ensisijaisesti kilpailevaa.

Kohta 3

Aseta konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita käytettäviksi talossa
Kun talon visio on selvä, sen pohjalta on laadittava täsmällisiä ja mitattavissa olevia
tavoitteita. Seuraavat säännöt on huomioitava:
Tavoitteet ovat tehokkaita! Jos määrittelet ne päättäväisesti ja konkreettisesti, niistä
tulee energiaa. Siksi tavoitteet on mietittävä huolellisesti. Ne eivät saa olla liian
kunnianhimoisia tai mitättömiä, vaan todellisia suoritustavoitteita. Tavoitteet
hahmottuvat vasta, kun ne ovat kirjallisessa muodossa. Jos ne jäävät vain ajatuksiksi
jonkun päähän, ne ovat pelkkiä toiveita. Tavoitteet on muotoiltava myönteisesti, ja
niissä on keskityttävä tuloksiin. Niiden on oltava varmistettavissa, ja niillä on oltava
realistiset aikarajat. Niiden on pysyttävä joustavina tarvittavien muutosten tekemiseksi
ja asiayhteyteen sopeuttamiseksi.

Kohta 4

Laadi talolle energiaprofiili
Visiot, tavoitteet, toivo, tulevaisuus ja toisten oikeudenmukainen kohtelu ovat seikkoja,
jotka luovat hyviä tunteita. Kaikkien on tavoiteltava samoja päämääriä. Tämä on
olennainen edellytys, jotta kaikki ovat mukana hyväksyntä- ja toteutusprosessissa.
Iloisuus sekä työstä ja elämästä nauttiminen luovat hyvän ilmapiirin. Energian on
säteiltävä ulospäin ja keskityttävä tavoitteisiin.

Kohta 5

Etsi varmoja menestystekijöitä ja vahvista niitä
Mikään ei synnytä menestystä niin kuin menestys itse. Unelmien talon ensimmäisten
vaiheiden perustamisen näkeminen on tehokkaampi kuin mikään lääke tai uhka.
Ihmisistä on mukava työskennellä talolle, jolla on suuria päämääriä ja unelmia.
Kyse on ajan investoimisesta, jotta vahvuuksia voidaan hyödyntää ja talon tulevia
projekteja varten voidaan tehdä johtopäätöksiä. Ajatusten on aina oltava
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Saatavilla ovat seuraavat lehtiset:
Oma talosi – kestävä liiketoiminta
Kielet: saksa, englanti, suomi, ranska, italia, katalaani, puola, espanja
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menestymisessä. Siihen on liitettävä kiitollisuus siitä, mitä on saavutettu talon osina,
jotka vaikuttavat menestykseen ja joita on tavoiteltava.
Kohta 6

Selvitä, missä rahat ja aika menevät hukkaan ja miksi
Talon kehityksen kannalta on hyödyllistä selvittää, millaisissa asioissa aika ja rahat
menevät hukkaan ja miksi. Tämä ei tarkoita ajan hukkaamista virheiden etsimiseen,
vaan talon ja sen toiminnan objektiivista tarkastelua. On tärkeä tarkastella todellisuutta
sekä todellisia tekijöitä ja kuluja, hukattua aikaa tai stressiä, joka häiritsee talon
modernisointia tai remonttia.

Kohta 7

Luo konsepti ja ota se käyttöön
Talon remontointi tai modernisointi on mahdollista aloittaa vasta sen jälkeen, kun
kaikkia näitä kysymyksiä on pohdittu rakentavasti. Nämä projektit ovat pitkiä ja
kestävät yleensä monta vuotta. Ne on toteutettava täsmällisesti huomioiden samalla
tehtävät, vastuut, aikarajat jne. Lisäksi on muistettava riittävä joustavuus, jotta uudet
ideat pääsevät esiin. On tärkeää, että kaikki asukkaat ovat tietoisia projektista ja
hyväksyvät kehityssuunnitelman. Se on edellytyksenä luovan rakentamisen
aloittamiselle ja sen edistymiselle. On mahdollista, että päätös tai jokin suunnitelmista
osoittautuu virheelliseksi. Silti on aikaa pysyä rauhallisena ja tehdä muutoksia
luottavaisesti.
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1.5 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – MENETELMÄT JA TYÖKALUT

TASO 1: OSAAMINEN RISKINOTTAMISEN JA LUOTTAMUKSEN KULTTUURIN
ROHKEAN KEHITTÄMISEN YHTEYDESSÄ
TASO 2: OSAAMINEN VASTUUNOTON YHTEYDESSÄ
TASO 3: TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN
Saatavilla ovat seuraavat lehtiset:
Oppimiskauppa-konsepti
Kielet: saksa, englanti, suomi, ranska, italia, katalaani, puola, espanja
Valmennuskonsepti
Valmennuskonseptin työkalut
Harjoittelutehdas
Kielet: saksa, englanti, ranska
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