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Itsearvioinnilla vauhtia  
kehittämiseen 

Osallistavan ja innostavan 
itsearvioinnin avulla luo-
daan edellytykset kehittä-
misen hyvälle käynnistymi-
selle.  

Itsearvioinnin avulla saa-
daan nopeasti selville, mitä 
on kehitettävä, mistä ol-
laan samaa tai eri mieltä, ja 
mihin ihmiset ovat jo val-
miiksi sitoutuneita. Tämän perusteella suunnitellaan varsinai-
nen kehitysprojekti. 
  

Itsearvioinnin työkirjat 
Opimme erojen ja vertailun avulla 

Kirjat kuvaavat eri johtamis- ja kehittämismallien sisällön arvi-
ointikohtina. Jokaista arviointikohtaa havainnollistetaan vertai-
lulla, mitä tekevät keskinkertaiset organisaatiot ja mitä menes-
tyvät. Vaikeaselkoinen kapulakieli on käännetty helposti ym-
märrettäviksi jutuiksi ja esimerkeiksi. 

Kun samanaikaisesti näemme kaksi eritasoista suoritusta, ym-
märrämme, mistä ero johtuu, ja pystymme luomaan omat kehi-
tysratkaisumme.   

Menestyvän organisaation esimerkit luovat uutta mielikuvaa 
paremmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat ta-
voitteet aikaisempaa korkeammalle. 
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Erilainen tapa kirjoittaa kehittämisen oppaita  
Lyhennelmä artikkelista Laatukeskuksen ja Suomen Yrittäjien 
lehdistä 
 
Itsearvioinnin työkirjasarjan kehittäjä Kari Tuomisen mukaan hyvää ke-
hittämiskirjaa lukiessa oppiminen ja muutos käynnistyvät heti. 
 
Kari Tuominen on suunnitellut organisaatioiden käyttöön kehittämiskir-
jasarjan, jonka kukin kirja kertoo aikuiselle lukijalle kiinnostavien yksi-
tyiskohtien avulla hyvän tarinan, kehittämismallin. Kirjan esittämä teo-
ria ja esimerkit auttavat puolestaan ymmärtämään, mitä opittava asia 
tarkoittaa käytännössä, Tuominen tiivistää. 

– Kehittämiskirjaa pitää pystyä lukemaan niin, että vielä viimeisiä sivuja 
käännellessään lukija muistaa, mitä teoksen alussa sanottiin.  

Kaikissa kirjasarjan kirjoissa kerrotaan esimerkeillä ja tarinoilla, mikä 
on tyypillistä keskinkertaisille organisaatioille, ja miten siellä tyypillisesti 
toimitaan tai ajatellaan, Kari Tuominen kuvailee. Lukija pystyy tunnis-
tamaan tuttuja asioita, ja hänen on helpompi oppia, kun uusi asia voi-
daan kytkeä johonkin itselle tunnettuun. 

Vastapainoksi edelliselle kirjan aukeaman toisella puollella on Tyypil-
listä menestyville organisaatioille -osio, jossa kerron, miten toimitaan 
ja ajatellaan hyvin hoidetuissa, tai muutoksia tehneissä organisaa-
tioissa, Tuominen selittää. 

– Sivulla ei tyrkytetä, selitetä tai opeteta mitään; siellä kerrotaan tapah-
tumia, sanomisia, pikku tarinoita ja tapoja toimia. Lukija saa itse pää-
tellä, mikä niistä hänelle sopii.  

Menestyvän organisaation esimerkit nostavat lukijan mielikuvaa pa-
remmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat tavoitteet ai-
kaisempaa korkeammalle, Kari Tuominen vakuuttaa. Sivulla kuvataan 
sellaista, mikä toimii, ei täydellisyyttä.  
  
 
CMP-kirjasarjan kustantaja: Oy Benchmarking Ltd. Yhteistyökumppa-
neina ovat olleet: Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry, Laatukeskus, 
Opetushallitus, PKT-säätiö, Nordic Innovation Centre, SAI Global 
Australia, Suomen Standardisoimisliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologia-
info Teknova ja Työsuojelurahasto 

Kansainväliset yhteistyökumppanimme ovat: EFQM Brussels, SAI 
Global Australia, Swedish Standards Institute, Danish Standards, Lat-
vian Association of Business Consultants, Alpina Business Books Rus-
sian, Tata McGraw Hill India, Uitgeverij LEMMA BV Netherland, Amer-
ican Society for Quality, ASQ, USA, The European Institute of Public 
Administration (EIPA), Standards and Quality, Russian, Dawson 
Books, UK. 
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Kehittämisvalmennus 
 
Opassarjan avulla organisaatio voi laatia johtamisen ja kehittä-
misen valmennusohjelman. 

Kenelle valmennus on tarkoitettu: 
Valmennus on tarkoitettu johdolle, kehitys- ja laatutehtävissä 
työskenteleville sekä kehittämistaitoja tarvitseville esimiehille ja 
työntekijöille.  

Valmennuksen tavoite: 
Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujan taitoja ymmär-
tää, valita, soveltaa ja oppia hyväksi koettuja kehittämisen mal-
leja sekä käyttää niitä kehittämisohjelman käynnistämiseksi ja 
kehittämistavoitteen saavuttamiseksi.  

Valmennus voi kohdistua esimerkiksi: 
 yritystoiminnan kokonaisuuden oppimiseen 
 esimies- ja kehittämistaitojen kehittämiseen 
 laatupalkintomallin oppimiseen ja hakemuksen laatimiseen 
 johtamisstandardien oppimiseen (laatu, terveys, turvalli-

suus, ympäristö, henkilöstö, yhteiskuntavastuu, projektijoh-
taminen) 

 toimintajärjestelmän kehittämiseen 
 kehittämisprojektin toteuttaminen (suunnittelu, toteuttami-

nen, tulosten seuranta ja tuloksista oppiminen). 

Valmennuksen sisältö: 
Valmennuksen järjestäjä tai kukin valmennettava voi valita 
omiin tavoitteisiinsa sopivat oppaat.  

Monista kirjoista voi valita myös pikaversion riippuen siitä, miten 
syvällisesti valmennettava haluaa perehtyä kyseiseen aihee-
seen. 

Valmennuksen toteutus: 
Valmennus voidaan suorittaa etäopiskeluna, täydennettynä 
koulutuspäivillä tai osana laajempaa valmennusohjelmaa. 
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Kirja kuvaa Euroopan laatupalkintomallin havainnollisten esimerkkiparien avulla. 
Kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistamiseen sekä laatupal-
kintomallin ymmärtämiseen, kun verrataan omaa toimintaa menestyvien organisaa-
tioiden esimerkkeihin. 
 

Kehittäminen laatupalkintomallin 
avulla EFQM 2020 
ISBN 978-952-342-100-4,  
e-kirja: 978-952-342-101-1, 167 sivua 

  
Kirja kuvaa Euroopan 
laatupalkintomallin 
avulla suuren joukon 
toimintaperiaatteita ja 
ajattelua, jotka ovat 
tarpeellisia 
organisaation 
menestykselle.  

 

 

 

 

 

Kirja kuvaa Euroopan laatupalkintomallin 
sisällön käytännöllisten yrityselämän 
esimerkkien ja jokapäiväisten tapahtumin 
avulla. Kutakin mallin arviointikohtaa 
havainnollistetaan vertailulla, mitä tekevät 
keskinkertaiset ja mitä menestyjät. 
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Kirjasarja kuvaa laadukkaan ja tehokkaan johtamisen sisällön havainnollisina esi-
merkkipareina. 

 
1 
JOHTAJUUS 

Tällä arviointialu-
eella tarkastellaan, 
miten johtajat luo-
vat yritykselle mis-
sion ja vision sekä 
edistävät niiden to-
teutumista. Myös 
tarkastellaan, mi-
ten he kehittävät 
pitkäkestoiseen 
menestymiseen 
vaadittavia arvoja 
eettisiä periaatteita 

ja toimivat itse niiden mukaisesti. 

Johtajuus pähkinässä 
1a - 15 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523423558, 38 sivua 

Organisaation elämäntehtävä 
pähkinässä 
1a - 15 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523422360, 29 sivua 
 
Johtajat kehittävät mission, vision, arvot ja 
eettiset periaatteet sekä toimivat erinomai-
suutta edistävän kulttuurin esikuvina 
 

Menestyvässä orga-
nisaatiossa johtajat ja 
esimiehet osallistuvat 
aktiivisesti organisaa-
tion toiminta-ajatuk-
sen, vision, arvojen ja 
eettisten periaattei-
den luomiseen ja ke-
hittämiseen.  
Ei riitä, että ne on 
määritelty ja esitetty 
henkilökunnalle. Jo-
kaisen pitää ymmär-

tää, miten ne ovat syntyneet sekä miten ihmiset 
ymmärtävät niiden tarkoituksen ja sisällön.  
 

 
Johtamisjärjestelmän  
kehittäminen pähkinässä 
1b - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422384, 31 sivua 

Johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti orga-
nisaation johtamisjärjestelmän kehittämi-
seen, toteuttamiseen ja jatkuvaan parantami-
seen 
Menestyvissä organisaatioissa johtajat kehittä-
vät organisaatiorakennetta ja prosessien hallin-
taa. He varmistavat, että prosessit myös toimi-
vat suunnitelmien mukaisesti. 
 

 
Johtajat kehittävät 
strategisen suunnitte-
lun prosessia ja var-
mistavat yrityksen te-
hokkaat hallintotavat. 
He myös laativat mit-
taamisen ja arvioinnin 
periaatteet ja proses-
sit.  
Johtajat osallistuvat 
organisaation proses-
sien ja toimintatapo-
jen kehittämiseen. 



2. JOHTAMISEN PIKAOPPAAT − Management Quick Guides 
 

ChangeManager Pro™ 11 

Johtajien ulkoiset suhteet  
pähkinässä 
1c - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523422384, 33 sivua 

Johtajat ovat vuorovaikutuksessa asiakkai-
den, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskun-
nan edustajien kanssa  

Johtajat ymmärtävät 
ulkoisten sidosryhmien 
odotuksia ja tarpeita. 
He luovat ja ylläpitävät 
kumppanuussuhteita 
sekä käynnistävät ja 
osallistuvat yhteisiin 
kehittämishankkeisiin. 
Johtajat antavat tun-
nustusta sidosryhmien 
edustajille liiketoimin-
nan edistämisestä ja 
osallistuvat ammatilli-

siin elimiin, konferensseihin ja seminaareihin, 
jotka tukevat yrityksen toiminnan erinomai-
suutta. 
He edistävät kestävää kehitystä sekä tukevat ja 
osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
edistävät organisaation yhteiskunnallista vaikut-
tamista. 

Erinomaisuuden  
vahvistaminen pähkinässä 
1d - 10 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523422902, 36 sivua 

Johtajat vahvistavat ja tukevat erinomai-
suutta edistävää kulttuuria organisaatiossa 

Menestyvissä organi-
saatiossa johtajat vies-
tivät henkilöstölle orga-
nisaation elämäntehtä-
vän: mission, vision, 
arvot, toimintaperiaat-
teet, strategian, suun-
nitelmat, päämäärät ja 
tavoitteet.  
Johtajat ovat tavoitet-
tavissa, keskustelevat 
henkilöstön kanssa, in-
nostavat ja vahvistavat 

henkilöstön yhteenkuuluvuutta. 
He tukevat ja auttavat henkilöstöä saavutta-
maan tavoitteet ja toteuttamaan suunnitelmat. 
He luovat mahdollisuuksia ja kannustavat toi-
minnan jatkuvaan kehittämiseen. 
He antavat tunnustusta sekä edistävät ja tuke-
vat tasa-arvoa, ihmisten erilaisuuden hyväksy-
mistä ja hyödyntämistä. 

 
Muutoksen  
suunnittelu ja johtaminen 
pähkinässä 
1e - 12 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523422421, 33 sivua 
 
Johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat 
aikaan muutoksia organisaatiossa 
 
Menestyvissä organisaatiossa johtajat ymmär-
tävät sisäisiä ja ulkoisia muutosvoimia. He tun-
nistavat ja valitsevat organisaatioon sekä sen 
ulkoisiin suhteisiin liittyviä muutostarpeita. 
He johtavat muutossuunnitelmien kehittämistä 
ja varmistavat tarvittavan tuen investointeihin, 
resursseihin ja muutoksiin. 

 
 

Johtajat toteuttavat 
muutosohjelmia ja 
hallitsevat niiden ris-
kit sekä varmistavat, 
että muutosten to-
teuttaminen on teho-
kasta ja sen, että si-
dostyhmäsuhteet hal-
litaan. 
Johtajat viestivät 
henkilöstölle ja muille 
sidosryhmille muu-

toksista sekä niiden syistä ja kannustavat 
henkilöstöä tukemaan muutoksia. 
He mittaavat ja seuraavat muutosten tehok-
kuutta sekä jakavat niistä mittauksista ja seu-
rannasta saatua tietoa. 
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2 
STRATEGIA 

Tällä arviointialu-
eella tarkastel-
laan, miten orga-
nisaatiossa laadi-
taan pitkän aika-
välin strategia.  Li-
säksi tarkastel-
laan, miten strate-
giaa arvioidaan 
sekä miten se 
muunnetaan 
suunnitelmiksi ja 

käytännön toiminnaksi. 

Strategia pähkinässä 
1a - 15 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523423572, 36 sivua 

Menestyvät keräävät tarpeellisen tiedon ym-
märtääkseen sidosryhmien nykyisiä ja tulevia 
tarpeita ja odotuksia sekä määritelläkseen 
markkinat ja markkinasegmentit. Ne analysoi-
vat tuloksia, jotka on todettu sisäisillä suoritus-
kykymittauksilla. 
Ne tutkivat kilpailijoiden ja muiden organisaa-
tioiden parhaita käytäntöjä sekä analysoivat 
nykyisten ja potentiaalisten yhteistyökumppa-
neiden ydinosaamista. 
Ne kehittävät, arvioivat ja pitävät ajan tasalla 
strategiaa ja toimintaperiaatteita siten, että ne 
vastaavat organisaation missiota, visiota ja 
erinomaisuuden tunnuspiirteitä. Ne tunnistavat, 
suunnittelevat ja viestivät organisaationsa kes-
keiset prosessit, joiden kautta se toteuttaa 
suunnitellut toimintaperiaatteet ja strategian. 
 

Strategian ulkoinen tieto 
pähkinässä  
2a - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422544, 32 sivua 
 
Organisaation toimintaperiaatteet ja 
strategia perustuvat sidosryhmien nykyisiin 
sekä tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin 
 

Menestyvät organi-
saatiot keräävät tar-
peellisen tiedon ym-
märtääkseen sidos-
ryhmien nykyisiä ja 
tulevia tarpeita ja 
odotuksia sekä mää-
ritelläkseen markki-
nat ja markkinaseg-
mentit. 
Ne tunnistavat, ym-
märtävät ja ennakoi-
vat sidosryhmien, ku-

ten asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökump-
paneiden, yhteiskunnan ja omistajien nykyiset 
sekä tulevat tarpeet ja odotukset 
Ne tunnistavat, ymmärtävät ja ennakoivat kil-
pailijoiden markkina-aseman sekä koko mark-
kinan kehittymisen. 

Strategian sisäinen tieto 
pähkinässä  
2b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422568, 36 sivua 

Organisaation toimintaperiaatteet ja strate-
gia perustuvat suorituskyvyn mittaamisesta 
saatuun tietoon, tutkimuksiin, oppimiseen 
ja parhaisiin käytäntöihin 

Kirja kuvaa, miten 
yritys laati ja yhdisti 
koko organisaation 
tuloskortit tehtävän-
tasolle asti. 
Kirja antaa käytän-
nöllisiä neuvoja esi-
merkkejä siitä, miten 
laaditaan henkilökoh-
taiset, koko organi-
saation ja kaikkien 
tehtävien tuloskortit. 
Se kertoo, miten ne 

kytketään oppimiseen ja muutoksen johtami-
seen. 
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Strategian kehittäminen 
pähkinässä 
2c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422582, 36 sivua 
 
Strategiaa ja toimintaperiaatteita kehite-
tään, arvioidaan ja pidetään ajan tasalla 
 

Menestyvät organi-
saatiot kehittävät, ar-
vioivat ja pitävät ajan 
tasalla strategiaa ja 
toimintaperiaatteita 
siten, että ne vastaa-
vat organisaation 
missiota, visiota ja 
erinomaisuuden tun-
nuspiirteitä. 
Ne tasapainottavat 
eri sidosryhmien ly-
hyen ja pitkän aika-

välin tarpeet ja odotukset sekä suunnittelevat 
riskien arvioinnin ja hallinnan. 
Ne tunnistavat organisaation nykyiset ja tule-
vaisuuden kilpailuedut. Ne tunnistavat organi-
saation ydinosaamisen sekä tarpeet kumppa-
nuuksiin ja liittoutumiin siten, että strategia ja 
toimintaperiaatteet toteutuvat. 
Ne varmistavat nykyisen markkina-aseman ja 
siihen liittyvät muutostarpeet. 

Strategian toteuttaminen 
pähkinässä  
2d - 11 hyvää vaihetta strategian 
toteuttamisessa 
ISBN: e-kirja: 9789523422605, 40 sivua 
 
Strategia ja toimintaperiaatteet viestitään 
sekä toteutetaan keskeisten prosessien 
avulla 

Menestyvät organi-
saatiot tunnistavat, 
suunnittelevat ja vies-
tivät organisaationsa 
keskeiset prosessit, 
joiden kautta se to-
teuttaa suunnitellut 
toimintaperiaatteet ja 
strategian.  
Ne viestivät suunnit-
telemansa strategian 
ja toimintaperiaatteet 

sidosryhmilleen sekä arvioivat, miten strategia 
ja toimintaperiaatteet on sisäistetty organisaa-
tiossa 
Ne yhdensuuntaistavat, priorisoivat, jalkautta-
vat ja viestivät suunnittelemansa strategian ja 
toimintaperiaatteet sekä seuraavat niiden toteu-
tumista. 
Ne kehittävät koko organisaatiota koskevat 
seuranta- ja raportointimenettelyt. 
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3 
HENKILÖSTÖ 

Tällä arviointialu-
eella tarkastel-
laan, miten halli-
taan, kehitetään ja 
hyödynnetään 
henkilöstön kaik-
kia voimavaroja 
niin yksilö-, 
ryhmä- kuin orga-
nisaatiotasolla. Li-
säksi tarkastel-
laan, miten nämä 

toimet suunnitellaan tukemaan toimin-
taperiaatteita, strategiaa ja prosessien 
tehokasta toimintaa. 

Henkilöstö pähkinässä  
2a - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523423596, 35 sivua 
 

Henkilöstösuunnittelu 
pähkinässä  
3a - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422520, 32 sivua 
 
Organisaatio suunnittelee, hallitsee ja 
kehittää henkilöstövoimavarojaan 

Menestyvät organi-
saatiot kehittävät 
henkilöstöpolitiikan, -
strategian ja -suunni-
telmat sekä ottavat 
henkilöstön ja sen 
edustajat mukaan nii-
den kehittämiseen. 

Ne yhdenmukaistavat 
henkilöstösuunnitel-
mat organisaation 
muiden suunnitel-
mien kanssa. 

Ne suunnittelevat rekrytoinnin, urakehityksen ja 
työnkierron sekä edistävät oikeudenmukai-
suutta ja tasavertaisuutta. 

Ne hyödyntävät henkilöstötutkimuksia ja muita 
palautteita kehittäessään henkilöstöstrategiaa, 
-politiikkaa ja -suunnitelmia. 

 
Oppinen ja kehittyminen 
pähkinässä  
3b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422520, 36 sivua 

Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnis-
tetaan, niitä kehitetään ja pidetään yllä 

Menestyvät organisaatiot tunnistavat henkilös-
tön tietämyksen ja osaamisen. Ne laativat ja 
hyödyntävät koulutus- ja kehittämissuunnitel-
mia, joilla varmistetaan nykyiset sekä tulevat 
kyvykkyydet. 

 
Ne Menestyvät orga-
nisaatiot edistävät ja 
suunnittelevat oppi-
mismahdollisuuksia 
yksilöille, ryhmille ja 
koko organisaatiolle. 
Ne tukevat henkilös-
tön työssä oppimista 
sekä kehittävät 
ryhmä- ja tiimitaitoja. 
Ne varmistavat, että 
yksilö- ja ryhmäta-
voitteet ovat organi-

saation päämäärien mukaiset. Ne arvioivat ja 
pitävät ajan tasalla yksilö- ja ryhmäkohtaisia ta-
voitteita. Ne arvioivat henkilöstön suorituskykyä 
ja tukevat sen parantamista. 
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Osallistuminen ja 
valtuuttaminen pähkinässä  
3c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422568, 36 sivua 
 
Henkilöstön osallistumista edistetään ja 
henkilöstöä valtuutetaan 
 

Menestyvät organi-
saatiot kannustavat 
ryhmiä ja jokaista or-
ganisaatiossa osal-
listumaan ja tuke-
maan toiminnan ke-
hittämistä. 
Ne kannustavat osal-
listumaan järjestä-
mällä sisäisiä koulu-
tus- ja palkitsemisti-
laisuuksia, jotka 
edistävät yhteenkuu-

luvuuden tunnetta. 
Ne tarjoavat mahdollisuuksia, jotka edistävät 
osallistumista, innovatiivisuutta ja luovuutta.  
Ne kouluttavat esimiehiä kehittämään ja vie-
mään käytäntöön peilisääntöjä, joilla laajenne-
taan henkilöstön valtuuksia tehdä päätöksiä. 
Ne kannustavat henkilöstöä ryhmä- ja tiimi-
työskentelyyn. 

Organisaation vuoropuhelu 
pähkinässä  
3d - 9 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422582, 36 sivua 
 
Organisaatiossa viestitään ja siirretään par-
haita käytäntöjä 

Menestyvät organi-
saatiot tunnistavat 
viestintätarpeet. 
Ne kehittävät viestin-
täpolitiikan, -strate-
gian ja -suunnitelmat 
viestintätarpeiden 
perusteella. 
Ne kehittävät ja hyö-
dyntävät organisaa-
tiossa eri suuntiin 
kulkevaa tiedonkul-

kua. 
Ne jakavat tietoja ja tietämystä sekä parhaita 
käytäntöjä ja toimintatapoja organisaation si-
sällä. 

 
Henkilöstön hyvinvointi 
pähkinässä  
3e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422605, 36 sivua 

Henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle anne-
taan tunnusta ja henkilöstön hyvinvoinnista 
huolehditaan 

Menestyvät organisaatiot kehittävät palkkaus-
menetelmiä, työ- ja tehtäväkiertoa sekä vajaa- 
ja ylityöllisyyttä tai muita työsuhteita koskevia 
käytäntöjä.  
Ne tukevat sekä kannustavat osallistumiseen 
ja oma-aloitteellisuuteen palkitsemisen ja tun-
nustusten avulla. Ne edistävät terveyteen, tur-
vallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntavas-
tuuseen liittyvän tietoisuuden kasvattamista ja 
niitä tukevaa toimintaa. 

 

Menestyvät organi-
saatiot asettavat pe-
riaatteet ja tasot hen-
kilöstön etuisuuksille, 
kuten eläkkeille, ter-
veydenhuollolle ja 
lastenhoidolle.  
Ne edistävät yhteis-
kunnallista ja kulttuu-
ritoimintaa organi-
saatiossa. Ne tarjoa-
vat erilaisia palveluja 
ja käytännön järjes-

telyjä, kuten joustavan työajan ja työpaikkakul-
jetukset.  
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4 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 
Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten ulkoisten kumppanuussuhteiden sekä si-
säisten resurssien suunnittelulla ja hallinnalla tuetaan toimintaperiaatteiden ja strate-
gian toteutumista ja prosessien tehokasta toimintaa. 
  

Kumppanuudet pähkinässä 
4a - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422629, 36 sivua 

Organisaatio luo ja kehittää ulkoisia kump-
panuussuhteita  

Menestyvät organi-
saatiot tunnistavat 
kumppanit ja yhteis-
työmahdollisuudet 
sekä organisoivat toi-
mittaja- ja kumppa-
nuussuhteita ja luo-
vat lisäarvoa omalle 
organisaatiolle sekä 
hyötyjä molemmille 
osapuolille. 
Menestyvät rakenta-
vat toimitusketjuja, 

jotka luovat hyötyjä yritykselle ja muille toimi-
tusketjussa toimiville.  

He hyödyntävät kumppanien ydinosaamista ja 
edistävät molempien osapuolien kehittymistä. 

Taloudelliset resurssit 
pähkinässä  
4b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422643, 36 sivua 
 
Organisaatio hallitsee taloudellisia 
resurssejaan 
  

Menestyvät organi-
saatiot käyttävät ta-
loudellisia resursse-
jaan strategiansa, 
periaatteidensa ja 
suunnitelmiensa mu-
kaisesti. 
Ne kehittävät ja to-
teuttavat rahoitus-
strategiat ja rahoituk-
seen liittyvät proses-
sit. 
Ne arvioivat aineel-

listen ja aineettomien investointien kannatta-
vuuden, riskit sekä taloudellisten laskelmien 
perusteet. 
Ne kohdistavat ja hankkivat resurssinsa tehok-
kaan taloudellisen ohjauksen avulla. 
Ne hallitsevat taloudelliset riskit.  

Rakennukset ja laitteistot 
pähkinässä  
4c - 18 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422667, 48 sivua 

Organisaatio pitää huolta rakennuksista, 
koneista ja laitteista sekä hallitsee materi-
aalien käytön 

Menestyvät organisaatiot käyttävät kiinteää 
omaisuutta suunnitelmiensa mukaisesti. Ne 
turvaavat ja pitävät huolta omaisuudestaan 
sekä parantavat koneiden ja laitteiden suoritus-
kykyä koko niiden elinkaaren aikana. 

Menestyvät organi-
saatiot mittaavat ja 
estävät rakennusten, 
laitteistojen ja mate-
riaalien aiheuttamia 
haitallisia vaikutuksia 
työntekijöihin ja yh-
teiskuntaan. 
Ne optimoivat tarvik-
keiden, aineiden ja 
materiaalien varas-
tointia ja kulutusta. 
Ne vähentävät ja 

kierrättävät jätteitä sekä vähentävät uusiutu-
mattomien luonnonvarojen käyttöä, vähentävät 
tuotteiden ja palvelujen haitallisia vaikutuksia. 
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Teknologia pähkinässä  
4d - 12 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422681, 36 sivua 
 
Organisaatio hyödyntää ja kehittää teknolo-
giaa 
 

Menestyvät organisaa-
tiot kehittävät teknolo-
giastrategiaa, joka tu-
kee organisaation stra-
tegiaa ja toimintaperi-
aatteita. Ne tunnistavat 
ja arvioivat uusia ja 
vaihtoehtoisia teknologi-
oita, joilla on vaikutusta 
sekä liiketoimintaan että 
yhteiskunnallisiin asioi-
hin. 
Ne tunnistavat ja kor-

vaavat vanhentunutta teknologiaa sekä hyödyntä-
vät organisaation käytössä olevaa teknologiaa. 

Ne kehittävät innovatiivista ja ympäristöystäväl-
listä teknologiaa. Ne hyödyntävät informaatiotek-
nologiaa organisaation tehokkuuden ylläpitä-
miseksi ja kehittämiseksi. 

Ne hyödyntävät teknologiaa toiminnan kehittä-
miseksi. 

Tiedot ja tietämys 
pähkinässä  
4e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422704, 36 sivua 
 
Tietoa ja tietämystä kerätään, 
kasvatetaan, varastoidaan sekä 
hyödynnetään 
  

Menestyvät orga-
nisaatiot kokoa-
vat, jäsentävät 
sekä hallitsevat 
tietoa sekä tietä-
mystä strategian 
ja toimintaperiaat-
teiden mukaisesti. 
Ne varmistavat 
tietojen saatavuu-
den sekä organi-
saation omalle 
henkilökunnalle, 

että ulkopuolisille käyttäjille. Ne kehittävät 
tietojen luotettavuutta ja ristiriidattomuutta 
sekä varmistavat tietoturvallisuuden. 
Ne suojaavat ja kehittävät itselleen ainutlaa-
tuisen tietovaraston, joka antaa mahdolli-
simman suuren arvon asiakkaille. Ne hank-
kivat, kasvattavat ja hyödyttävät tietämys-
tään tehokkaasti.  
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5  
PROSESSIT, TUOTTEET 
JA PALVELUT 

Tällä arviointi-
alueella tarkas-
tellaan, miten 
suunnitellaan, 
parannetaan ja 
hallitaan proses-
seja. Lisäksi tar-
kastellaan, miten 
prosessit tuke-
vat tavoitteiden 
ja strategian to-
teutumista siten, 

että asiakkaiden ja muiden sidosryh-
mien tarpeet täyttyvät. 

Prosessit pähkinässä 
5a - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523423633, 35 sivua 
 

Prosessien suunnittelu ja 
hallinta pähkinässä 
5a - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN e-kirja: 9789523422728, 38 sivua 

Organisaatio suunnittelee ja hallitsee 
prosessinsa 

Menestyvät organi-
saatiot kehittävät 
prosessienhallinta-
järjestelmän sekä 
suunnittelevat orga-
nisaation keskeiset 
johtamisen ja toimin-
nan prosessit.  
Ne soveltavat laatu-, 
ympäristö-, työter-
veys- ja -turvalli-
suusstandardeja 
prosessien hallin-

taan. 
Ne käyttävät prosessin suorituskykyä kuvaavia 
mittareita, joilla se asettaa tavoitteet ja hyödyn-
tää mittaustuloksia. 
Ne toimivat yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa, ovat selvillä yhteistyön periaatteista.  

 
Tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen pähkinässä  
5b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422742, 38 sivua 
 
Organisaatio suunnittelee ja kehittää 
asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin 
perustuvia tuotteita ja palveluita 
Menestyvät organisaatiot määrittelevät asiak-
kaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita ja odotuksia 
tuotteista sekä palveluista hyödyntämällä 
markkinatutkimuksia, asiakaskyselyitä ja muita 
palautteita. 
 

 
Ne suunnittelevat ja 
kehittävät uusia tuot-
teita tai palveluita 
yhdessä asiakkaiden 
ja kumppaneiden 
kanssa sekä enna-
koivat teologioiden 
kehittymisen vaiku-
tuksia tuotteisiin ja 
palveluihin. 
Ne kehittävät uusia 
tuotteita sekä palve-
luja nykyisille ja uu-

sille markkinoille ja hyödyntävät omaa ja 
kumppaneiden innovatiivisuutta ja luovuutta 
kilpailukykyisten 
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Tuotteiden ja palveluiden  
markkinointi ja myynti 
pähkinässä  
5c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422766, 36 sivua 
 
Tuotteita ja palveluja myydään ja niiden 
menekkiä edistetään 
  

Menestyvässä organi-
saatiossa määritte-
lemme myyntiargu-
mentit, jotka ottavat 
huomioon kaikki si-
dosryhmät. Suunnitte-
lemme liiketoiminta-
mallin, johon sisälty-
vät ydinosaaminen, 
prosessit, kumppanit 
ja myyntiargumentit. 
  
Selvitämme mark-

kina-asemamme, suunnittelemme myyntipro-
sessimme sekä valitsemme asiakasryhmät ja 
jakelukanavat. Kehitämme markkinointistrate-
gian sekä edistämme tuotteiden ja palvelujen 
myyntiä asiakkaille ja käyttäjille.  
Markkinoimme tuote- ja palveluvalikoimaamme 
nykyisille sekä potentiaalisille asiakkaille. Var-
mistamme, että meillä on kaikki edellytykset lu-
paustemme täyttämiseen.  
 

Tuotteita ja palveluja  
tuotetaan ja toimitetaan 
pähkinässä  
5d - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422780, 34 sivua 
 
Tuotteita ja palveluja tuotetaan, 
toimitetaan, tuetaan ja huolletaan 

Menestyvät organi-
saatiot tuottavat tai 
hankkivat suunnitte-
lemansa ja kehittä-
mänsä tuotteet ja 
palvelut.  
Ne viestivät tuotteis-
taan ja palveluistaan 
sekä markkinoivat ja 
myyvät niitä nykyi-
sille sekä potentiaali-
silla asiakkailla.  
Ne tuottavat tuot-

teensa ja palvelunsa ja toimittavat ne asiak-
kailleen. 
Ne huolehtivat tuotteisiinsa ja palveluihinsa liit-
tyvästä huollosta ja tukkipalveluista.  

 
Asiakassuhteiden hallinta ja 
kehittäminen pähkinässä 
5e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422803, 36 sivua 
 
Organisaatio hallitsee ja kehittää asiakas-
suhteitaan 
 
Menestyvät organisaatiot määrittelevät ja täyt-
tävät päivittäiseen asiakasyhteydenpitoon liitty-
vät vaatimukset sekä käsittelevät saadut pa-
lautteet ja valitukset. 

 

Ne selvittävät asiak-
kaiden tarpeita, odo-
tuksia ja huolenai-
heita sekä ottaa ne 
huomioon sekä mää-
rittelevät asiakastyy-
tyväisyyden. 

Ne pitävät yllä luo-
vuutta ja innovatiivi-
suutta myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 
sekä luovat lisäarvoa 

koko toimitusketjulle.  

Ne opastavat asiakkaita tuotteiden vastuulli-
seen käyttöön. 
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6 - 9 TULOKSET 
Näillä arviointialueilla tarkastellaan, millaisia asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunnallisia 
ja avaintuloksia organisaatio on saavuttanut.  

 
Asiakastulokset  
pähkinässä  
6. - 8 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422827, 36 sivua 

Menestyvät organi-
saatiot mittaavat 
asiakastuloksia mo-
nipuolisesti ja katta-
vasti sekä saavutta-
vat niissä erinomai-
sia tuloksia. 

 

 
 
 
 

 

Henkilöstötulokset 
pähkinässä  
7. - 15 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422841, 50 sivua 

Menestyvät organi-
saatiot mittaavat 
henkilöstötuloksia 
monipuolisesti ja kat-
tavasti sekä saavut-
tavat niissä erinomai-
sia tuloksia.  

Yhteiskunnalliset tulokset 
pähkinässä  
8. - 10 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422865, 40 sivua 
 

Menestyvät organi-
saatiot mittaavat yh-
teiskunnallisia tulok-
sia monipuolisesti ja  
kattavasti sekä saa-
vuttavat niissä erin-
omaisia tuloksia. 
 
 
 
 

Toiminnan tulokset  
pähkinässä  
9. - 11 kysymystä ja esimerkkiparia 
ISBN: e-kirja: 9789523422889, 40 sivua 

Menestyvät organi-
saatiot mittaavat mo-
nipuolisesti ja katta-
vasti strategian ja toi-
mintaperiaatteiden 
pääkohtien toteutu-
mista ja saavuttavat 
niissä erinomaisia tu-
loksia. 
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Kukin kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistamiseen ja vertaa-
maan omaa toimintaa menestyvien organisaatioiden esimerkkeihin.  

Prosessijohtamisen  
toimintamalli  
Process Management –  
Excellence Carteria  
ISBN 9789523421400,  
e-kirja: 9789523421417, 119 sivua 

 
Kirja kuvaa prosessi-
johtamisen toiminta-
mallin ja edellytykset, 
joilla malli saadaan 
toimimaan.  

Kirja sisältää kysy-
myksiä, joiden avulla 
voi arvioida oman or-
ganisaation johtamis-
menettelyjä vertaa-
malla niitä prosessi-
johtamisen toiminta-

malliin.  

“Kirja on selkeästi ja hauskasti kirjoitettu. Kirja 
sopii prosessijohtamisen aiheeseen tutustumi-
seen, organisaation itsearviointiin, aiheen myy-
miseen organisaatiossa ja koulutukseen.” Kaija 
Heikkilä, laatupäällikkö, Varma-Sampo  

 

Six Sigma -kehittämismalli  
Six Sigma – Excellence Criteria  
ISBN 9789523421547, 
e-kirja: 9789523421554, 131 sivua 

 
Kirjan avulla voitte ar-
vioida kehittämisperi-
aatteitanne, arvioida 
Six sigman käyttöön-
oton mahdollisuuksia 
ja tunnistaa kehittä-
mistarpeita. 

Arvioidaksesi, onko 
Six sigma teitä var-
ten. Voitte käyttää 
tätä kirjaa apuna seu-
raavasti: 

 Kirjan esimerkkien avulla voitte arvioida 
oman organisaationne kehittämisjohta-
mista. Esimerkit ovat organisaatioista, 
jotka ovat onnistuneet Six sigma -kehittä-
mismallin käytössä. 

 Six sigma mallin avulla (määrittele, mittaa, 
analysoi, paranna, ohjaa) voitte arvioida 
omia kehittämisen käytäntöjänne. 

 
Kohti sisäistä yrittäjyyttä  
Intrapreneurship – Excellence Criteria  
ISBN 9789523421387, 
e-kirja: 9789523421394, 133 sivua 

Tämä kirja kuvaa havainnollisella tavalla sitä, 
miten jokainen organisaatiossa voi luoda itsel-
leen sisäisen yrittäjyyden edellytyksiä ja toimin-
tatapoja. 

 

 
Kirja esittelee kahta 
esimiestä Pekkaa ja 
Lassea. He ovat 
kumpikin arvostettuja 
ja alansa osaavia. 
Heillä kuitenkin tun-
tuu olevan aika erilai-
nen tapa, miten he 
suhtautuvat asioihin 
ja miten he toimivat. 

Kirjan tavoitteena on 
antaa lukijalle käytän-

nön esimerkkejä siitä, miten yleensä toimitaan 
ja miten samassa tilanteessa voidaan toimia si-
säisenä yrittäjänä. Lukija voi soveltaa kuvattuja 
esimerkkejä omaan työhönsä ja arvioida omaa 
toimintatapaansa sisäisen yrittäjyyden kan-
nalta.  
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Investoi oppimiseen ja  
kehittymiseen  
Learning and Development –  
Excellence Criteria  
ISBN 9789523421585, 
e-kirja 9789523421592, 106 sivua 

Investors in People 
on kansainvälinen 
standardi sekä teho-
kas ja käytännönlä-
heinen työkalu ihmis-
ten osaamisen ja tai-
tojen jatkuvaan kehit-
tämiseen organisaa-
tion tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.  

Tämä kirja kertoo 
erään organisaation 

oppimisen ja kehittymisen tarinan esimerkkipa-
rien avulla. Jokainen arviointikohta on kuvattu 
oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta ver-
tailulla "Näin oli ennen" ja "Näin teemme nykyi-
sin".  

Kirja antaa hyvän mallin arvioida ja kehittää 
oppivan organisaation edellytyksiä siten, että 
myös IIP-standardin vaatimukset voidaan täyt-
tää. 

 

Työhyvinvoinnin  
johtaminen  
Well-being at Work – Excellence Criteria  
ISBN 9789523421226, 
e-kirja: 9789523421233, 129 sivua 

Terveyttä, turvallisuutta ja hyvää työkykyä 

Kirja kuvaa erään or-
ganisaation työhyvin-
voinnin johtamisen 
periaatteet havainnol-
lisina esimerkkipa-
reina.  

Kirja auttaa yhdistä-
mään työhyvinvoinnin 
edistämisen organi-
saation johtamiseen 
ja kehittämiseen. 

Kirjan avulla 
organisaatiossa voidaan porukalla arvioida 
omia työhyvinvoinnin johtamisen periaatteita ja 
verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä 
tunnistaa omat kehittämistarpeet ja tavoitteet. 

 
Yhteiskuntavastuu 
yrityksen arjessa  
Corporate Social Responsibility –  
Excellence Criteria  
ISBN 9789523421202, 
e-kirja 9789523421219, 142 sivua 
 
Yhteiskuntavastuu on arkisia asioita, joita ote-
taan huomioon päätöksiä tehtäessä ja organi-
saation työtehtäviä suoritettaessa sen kaikilla 
organisaatiotasoilla. 

Yhteiskuntavastuu on arkisia asioita, joita ote-
taan huomioon päätöksiä tehtäessä ja organi-
saation työtehtäviä suoritettaessa sen kaikilla 
organisaatiotasoilla. 

 
 

Eräs käytännöllinen 
tapa havainnollistaa 
yhteiskuntavastuun 
konkreettisuus orga-
nisaation arjessa, on 
kuvata organisaation 
yhteiskuntavastuut 
havainnollisina esi-
merkkipareina ja liit-
tää ne Euroopan laa-
tupalkintomallin arvi-
ointikohtiin. 

Organisaatio voi po-
rukalla arvioida omia yhteiskuntavastuullisuu-
den periaatteitaan ja verrata niitä kirjan esi-
merkkeihin sekä tunnistaa omat kehittämistar-
peet ja tavoitteet.  
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Muutoksen johtaminen  
Change Management – Excellence Criteria  
ISBN 9789523422209, 
e-kirja: 9789523422216, 102 sivua 

Kirja kuvaa muutok-
sen johtamisen käy-
täntöjä. Kirja sisältää 
kysymyksiä, joiden 
avulla voi arvioida 
oman organisaation 
muutoksenjohtami-
sen taitoja vertaa-
malla niitä kirjassa 
esitettyihin hyvän joh-
tamisen periaatteisiin.  

Kysymyksiin vastaa-
minen ei vaadi minkään järjestelmän osaa-
mista, vaan kukin antaa oman arvionsa mieli-
kuvansa perusteella. Kirjan tehtävänä on kehit-
tää tätä mielikuvaa.  

 

Oman muutoksen johtaminen  
Managing My Own Change –  
Excellence Criteria  
ISBN 9789523421608, 
e-kirja: 9789523421615, 140 sivua 

Kirja esittelee kahta 
esimiestä, Simoa ja 
Villeä. He ovat kum-
pikin arvostettuja ja 
alansa osaavia.  

Heillä tuntuu kuiten-
kin olevan erilainen 
tapa, miten he suh-
tautuvat asioihin ja 
miten he toimivat. 
Kumpikin on pärjän-
nyt työpaikassaan, 

mutta voit itse arvioida, kumpi on enemmän 
yritykselleen ja itselleen hyödyksi.  

Kirja ei pyri opettamaan, mikä on oikein ja mikä 
on väärin. Simon ja Villen esimerkit kertovat 
kahden eri toimintatavan eroista, ja voit niiden 
avulla arvioida omia toimintatapojasi ja asettaa 
omat itsellesi sopivat tavat ja tavoitteet. 

Balanced Scorecard -mittaristo  
ISBN 9 9789523421523, 
e-kirja: 9789523421530, 121 sivua 

 
Kirja kuvaa Balanced 
Scorecard -mittaris-
ton ja ne edellytykset, 
joilla se tukee organi-
saation strategioiden 
toteuttamista.  

Kirja sisältää kysy-
myksiä, joiden avulla 
voi arvioida oman or-
ganisaation johtamis- 
ja mittaustapoja ver-
taamalla niitä Balan-

ced Scorecard -periaatteisiin. . 

Total Performance  
Scorecard  
Total Performance Scorecard 
ISBN 9789523421561, 
e-kirja: 9789523421578, 133 sivua 

Kirja kuvaa, miten 
yritys laati ja yhdisti 
koko organisaation 
tuloskortit tehtävän-
tasolle asti. 

Kirja antaa käytän-
nöllisiä neuvoja esi-
merkkejä siitä, miten 
laaditaan henkilö-
kohtaiset, koko orga-
nisaation ja kaikkien 
tehtävien tuloskortit 
ja sekä miten ne kyt-

ketään oppimiseen ja muutoksen johtamiseen. 
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Innovatiivisuuden arviointi 
ISBN: 9789523421486,  
e-kirja 9789523421493, 98 sivua 
 

Kirja kuvaa Euroopan 
laatupalkintomallin 
avulla suuren joukon 
toimintaperiaatteita ja 
ajattelua, jotka ovat 
tarpeellisia organi-
saation innovaatioky-
vyille.  

Kirjan tarkoituksena 
on lisätä ymmärrystä 
ja kehittää itsearvioin-
tiin osallistuvien mieli-
kuvaa oman organi-

saation innovaatiokyvyn ja innovaatioproses-
sien kehittämismahdollisuuksista. 

Tutkimusmenetelmässä otetaan selville ensisi-
jaisesti, mihin ihmiset ovat jo valmiiksi sitoutu-
neita. Ihmiset organisaatiossa tietävät yleensä 
oikeat vastaukset, jos heille annetaan oikeat 
kysymykset. 

Kilpailuetua tuotehallinnalla  
Competitive Advantage through 
Mass-customization 
ISBN 9789523421660,  
e-kirja: 9789523421677, 140 sivua 
 

Kirja kuvaa erään to-
dellisuudessa toteute-
tun tuotehallinnan ke-
hittämisohjelman ha-
vainnollisina esimerk-
kipareina.  

Tuotehallinnan kehit-
tämisohjelma ohjaa, 
miten kehittämispro-
jekti käynnistetään, 
organisoidaan, suun-
nitellaan ja toteute-

taan.  
Organisaatiossa voidaan porukalla arvioida 
omia tuotehallinnan periaatteita ja verrata niitä 
kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa omat kehit-
tämistarpeet ja tavoitteet sekä oma tapa kehit-
tää organisaation tuotehallintaa. 
Kirja auttaa yhdistämään tuotehallinnan kehit-
tämisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittä-
miseen. 

Pk-yrityksen  
strategiatyö tutuksi 
How to Make Strategy work for You 
ISBN 9789523421509, 
e-kirja: 9789523421516, 118 sivua 

Kirjassa kuvataan erään yrityksen strategityön 
eteneminen vertailuesimerkeillä "miten yritys 
toimi ennen" ja "miten yritys toimii nykyisin". Li-
säksi tarkastellaan, miten yritys on hyötynyt so-
veltamistaan strategisen johtamisen periaat-
teista ja käytännöistä. 

Omassa organisaa-
tiossanne voitte poru-
kalla arvioida omia 
strategisen johtami-
sen periaatteita ja 
verrata niitä kirjan esi-
merkkeihin. Tällä ta-
valla on helppo tun-
nistaa kehittämistar-
peet ja löytää sopiva 
oma tapa kehittää 
strategista johtamista 
omassa yrityksessä. 
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Benchmarking käytännössä  
Hyviä periaatteita ja benchmarking-
tutkimuksia 
Benchmarking in Practice 
ISBN 9789523421622, 
e-kirja: 9789523421639, 114 sivua 
  

Tämä kirja havain-
nollistaa erilaisia 
benchmarking-tutki-
muksia. Kirja sisäl-
tää myös mallin 
oman organisaation 
benchmarking-toi-
minnan arviointiin ja 
kehittämiskohteiden 
löytämiseen.  

 

Kirjan esimerkit kertovat, mitä benchmarking 
on käytännössä. Se kertoo, miten tullaan 
parhaaksi omalla alalla sekä miten opitaan 
kilpailijoiden strategioista, tuotteista, suori-
tuskyvyistä ja teknologiasta. Kirja esittää 
myös esimerkin, miten organisoidaan kon-
sernin sisäinen benchmarkingtutkimus. 

 

Verkostoitumalla kasvua,  
kehittymistä ja kannattavuutta  
ISBN 9789523421363, 
e-kirja 9789523421370, 165 sivua 
 
Kirja kuvaa verkoston tehokkaan ja laaduk-
kaan johtamisen kriteerit, jotka ovat tärkeä osa 
verkoston menestykselle. 
Kirja korostaa, että verkostoituminen ei ole eril-
linen oppi erotettuna verkoston muusta johta-
misesta.  
Kirja havainnollistaa, miten verkostoitumisen 
kehittämisen voi liittää organisaation johtami-
seen, kuten strategiseen suunnitteluun, kehit-
tämiseen ja tulosten mittaamiseen. 
 

 
Kirja esittää, miten 
verkostoitumista voi 
kehittää ja arvioida 
niitä kuvaavien esi-
merkkiparien avulla. 
Organisaatio voi 
käyttää kirjaa ver-
kostoitumisen aihee-
seen tutustumiseen, 
organisaation ver-
kostoitumiseen tai jo 
verkostoituneen ke-
hittämiseen ja arvi-
ointiin. 

Soveltamalla kirjan esimerkkejä, kirja sopii eri 
kokoisille organisaatioille ja verkostoille alasta 
riippumatta. 
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Prosessijohtaminen  
pähkinässä 
e-kirja: 9789522289810  
32 sivua 
 

 
Kirjasta: Tehoa ja laatua 
prosessien ja virtauksen 
kehittämiseen 
 

Six sigma pähkinässä  
e-kirja: 9789523422933 
36 sivua, Six Sigma Quick 
Guide 
 

 
Kirjasta: Six sigma 
kehittämismalli  
 

Sisäinen yrittäjyys 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523422957 
32 sivua, Intrapreneurship 
Quick Guide 

 
Kirjasta: Kohti sisäistä 
yrittäjyyttä  
 

Investoi oppimiseen 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523422957 
36 sivua, Learning and 
Development Quick Guide 
 
 

 
Kirjasta: Investoi oppimiseen ja 
kehittymiseen,  
 

Työhyvinvoinnin  
johtaminen 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523422995 
36 sivua, Well-being at Work 
Quick Guide 
 

 
Kirjasta: Työhyvinvoinnin 
johtaminen, 
 

Yrityksen 
yhteiskuntavastuu 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423015 
28 sivua, Corporate Social 
Responsibility Quick Guide 
Quick Guide 

 
Kirjasta: Yhteiskuntavastuu 
yrityksen arjessa,  
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Muutoksen johtaminen  
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423039 
35 sivua, Managing Change 
Quick Guide 

 
 
Kirjasta:  
Muutoksen johtaminen,  
 

Oman muutoksen  
johtaminen 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423053 
28 sivua 

 
 
Kirjasta:  
Oman muutoksen johtaminen 
 

Balanced scorecard 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423077 
33 sivua 
 

 
 
Kirjasta: 
Balanced Scorecard -mittaristo  
 

Total Performance 
Scorecard pähkinässä  
e-kirja: 9789523423091 
32 sivua 

 
Kirjasta:  
Total Performance Scorecard 
 
 

Strategiatyö  
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423497 
39 sivua 

 
Kirjasta:  
Teho ja laatua strategisen 
johtamiseen  
 

Benchmarking  
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423114 
28 sivua 

 
Kirjasta: 
Benchmarking käytännössä 
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Kirjasarjan avulla voit ottaa koko organisaation mukaan kehittämään johtamisjärjes-
telmää, joka sisältää prosessi-, projekti- laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä 
ympäristöasiat laatustandardien ohjaamalla tavalla.  

 

  

Laatua, luotettavuutta ja varmuutta 
ISO 9001:2015 
ISBN 9789523421097 
e-kirja: 9789523421103, 147 sivua 
 

Kirja on tarkoitettu it-
searviointiin osallis-
tuvien oppi- ja työkir-
jaksi. Kirjassa arvioi-
tavat aiheet ja niihin 
liittyvät käytännön 
esimerkit on valittu 
ISO 9001 -standar-
dia käyttämällä   

 

 

Luotettavaa ympäristönhallintaa 
ISO 14001:2015 
ISBN 9789523421134 
e-kirja: 9789523421141,102 sivua 

Kirjan avulla ymmär-
tää ISO 14001 sisäl-
lön. Kirjaa voi käyt-
tää kehittämiskohtei-
den tunnistamiseen, 
vertaamalla omia toi-
mintaperiaatteita 
standardin vaatimuk-
siin.  

Kysymyksiin vastaa-
minen ei vaadi stan-
dardin osaamista, 

vaan kukin antaa oman arvionsa mielikuvansa 
perusteella. Kirjan tehtävänä on kehittää tätä 
mielikuvaa. 

 
 
Varmaa työterveyden ja 
työturvallisuuden hallintaa  
ISO 45001 
ISBN  9789523420984,  
e-kirja:  9789523420991, 112 sivua 

Työterveys- ja -tur-
vallisuusjohtamisjär-
jestelmän ISO 45001 
avulla organisaatio 
voi hallita työterveys- 
ja -turvallisuusriske-
jään sekä parantaa 
terveys- ja turvalli-
suustoiminnan taso-
aan ja täyttää nykyi-
sen työturvallisuus-
lain asettamat vaati-
mukset. 

Jokaista standardin kohtaa havainnollistetaan 
vertailulla, mitä tekevät keskinkertaiset ja mitä 
tekevät menestyjät. 

Toimintajärjestelmän kehittäminen 
ISBN 9789523421073,  
e-kirja: 9789523421080, 125 sivua 

Kirja sisältää havain-
nollisella tavalla joh-
tamisstandardien: 
laadun, ISO 9001, 
työterveyden ja työ-
turvallisuuden, ISO 
45001, sekä ympäris-
töhallinnan, ISO 
14001 -standardien 
sisällön.  
Kirjan rakenne ja esi-
merkit on kirjoitettu 
siten, että se sitä voi 

käyttää sekä toimintajärjestelmän kehittämi-
seen sekä organisaation itseaviointiin kehittä-
miskohteiden tunnistamiseksi.  

Kirja noudattaa ISO 9001:2015 -rakennetta, 
jota on täydennetty työnterveyden ja työturvalli-
suuden sekä ympäristöhallinnan erityispiirtei-
den saavuttamiseen 
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Laatua projektien  
hallintaan – ISO 10006  
Quality in Project Management –  
ISO 10006 
ISBN 9789523421165,  
e-kirja: 9789523421172, 150 sivua 

ISO 10006 -stan-
dardi, kuten tämä kir-
jakin, opastaa projek-
tien laadun hallintaan 
ja täydentää ISO 
9000 -standardeissa 
annettuja opastuksia. 
Tämä kirja hahmotte-
lee laadunhallinnan 
periaatteet ja käytän-
nöt, joilla on vaiku-
tusta projektien laatu-
tavoitteiden saavutta-

miseen 

 

Yhteiskuntavastuuopas -  
ISO 26000  
ISBN 9789523421189,  
e-kirja: 9789523421196, 114 sivua 

ISO 26000 -standar-
dissa ja tässä kirjassa 
annetaan opastusta 
yhteiskuntavastuun 
perusperiaatteista 
sekä tavoista, joilla 
vastuullinen toiminta 
voidaan sisällyttää or-
ganisaatiossa strate-
gioihin, järjestelmiin, 
käytäntöihin ja pro-
sesseihin. 

JOHTAMISSTANDARDIEN PIKAOPPAAT 

Laatua projektien  
hallintaan pähkinässä – ISO 10006 
e-kirja 9789523423152, 35 sivua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjasta:  
Laatua projektien hallintaan ISO 10006 
 
 

 

Yhteiskuntavastuuopas 26000 
e-kirja:  9789523423138. 40 sivua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kirjasta:  
Yhteiskuntavastuuopas ISO 26000 
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Kirjasarjan avulla voit ottaa koko organisaation mukaan henkilöstön oppimisen ke-
hittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen Investors in People (IIP) –mallin avulla. 

Oppimiseen ja kehittymiseen  
perehtyminen – osa 1 
Introducing Learning and Development – 
Investors in People – Part 1 
ISBN ebook:  9789522280688, 31 sivua 

Tämä kirja kuvaa IIP-
standardin 10 arvi-
ointialuetta havain-
nollisten esimerkki-
parien avulla.  
Näiden kuvausten 
sekä kirjan itsearvi-
ointikysymysten 
avulla lukijat ymmär-
tävät standardin si-
sällön sekä voivat ar-
vioida standardin ja 
kirjasarjan käyttökel-

poisuutta omassa organisaatiossa.  

Oppimiseen ja kehittymiseen  
kannustaminen – osa 2 
Encouraging Learning and Development 
– Investors in People – Part 2 
ISBN 9789522288165, 
e-kirja:  9789522280695, 100 sivua 

Kirja noudattaa In-
vestors in People 
(IIP) Standardin ra-
kennetta. Kirja jakau-
tuu 10 arviointialuee-
seen ja 25 arviointi-
kohtaan.  
Kirja on tarina kah-
desta erilaisesta ta-
vasta suhtautua hen-
kilöstön kehittämi-
seen. Lukija voi lu-
kea kahta eri tarinaa 

ja miettiä, mikä voisi olla hänen oman organi-
saationsa tarina.  

Oppimisen ja kehittymisen  
johtaminen – osa 3 
Leading Learning and Development – In-
vestors in People – Part 3 
ISBN  9789522288158 
e-kirja:  9789525672459, 128 sivua 
  

Kirja noudattaa In-
vestors in People 
(IIP) standardin ra-
kennetta. Kirja jakau-
tuu 10 arviointialuee-
seen ja 40 arviointi-
kohtaan. 
Kirja havainnollistaa, 
miten henkilöstön 
johtaminen koetaan 
organisaation eri ta-
soilla; johdon, esi-
miesten, henkilöstön 

ja luottamushenkilöitten.  

Kirja sopii IIP-standardin sisällön oppimiseen, 
ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  

Oppimisen ja kehittymisen  
valmentaminen – osa 4 
Coaching Learning and Development – 
Investors in People – Part 4 
ISBN  9789523421905, 
e-kirja:  9789523421912, 182 sivua 

Käsikirja sopii IIP-
standardin syvälli-
seen ymmärtämi-
seen ja oman organi-
saation sovellutusten 
kehittämiseen. Se on 
osoitettu henkilöstö-
hallinnon asiantunti-
joille. 
Käsikirja sisältää ky-
symykset sekä ha-
vainnollistaa niiden 
sisällön johdon, esi-

miesten, henkilöstön ja luottamushenkilöitten 
haastatteluun.  
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Esimerkit havainnollistavat yritystä, jossa henkilöstön muodostaa yrittäjä itse. Kukin 
kirja kertoo kahden yrittäjän erilaisista tavoista toimia ja ajatella. Kirjojen avulla yrit-
täjä voi arvioida omia toimintatapojaan ja asettaa omat itselle sopivat tavoitteet. 

 
Asiantuntija käynnistää  
oman yrityksen 
Starting up Your Professional  
Service Enterprise  
ISBN 9789523421288,  
e-kirja: 9789523421295, 127 sivua 

  
Kirja kuvaa rinnak-
kaisten esimerkkipa-
rien avulla Ollin ja 
Samin tapaa siitä, 
miten he käynnistä-
vät yrityksensä sekä, 
miten he aikovat asi-
antuntijayritykses-
sään toimia ja aja-
tella. 

Ollin ja Samin tavat 
toimia ja ajatella kertovat kahden eri toimintata-
van eroista, ja lukija voi niiden avulla suunni-
tella omia toiminta- ja ajattelutapojaan käynnis-
täessään omaa yritystään. 

Ammatintaitaja käynnistää  
oman yrityksen 
Starting up Your  
Skilled Trade Business Enterprise  
ISBN 9789523421264, 
e-kirja: 9789523421271, 111 sivua 

Tämä kirja kuvaa yri-
tyksen perustamista 
ja käynnistämistä. 
Erityisesti kirjan esi-
merkit havainnollista-
vat yhden henkilön 
rakennusyritystä. 
itse. 

Reino ja Lauri ovat 
päättäneet perustaa 
ja käynnistää kumpi-
kin oman yrityksen ja 

tulla huippuammattilaiseksi omalla alallaan. 
Kirja kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien 
avulla Reinon ja Laurin tapaa siitä, miten he 
käynnistävät yrityksensä sekä miten he aikovat 
rakennusyrityksessään toimia ja ajatella. 

 
Asiantuntijayrittäjän  
liiketoimintaprosessit 
Managing Processes in your 
Professional Service Enterprise  
ISBN 9789523421301,  
e-kirja: 9789523421318, 127 sivua 

Konsultit Olli ja Sami 
omistavat kumpikin 
yhden miehen kon-
sulttiyrityksen. Kum-
pikin heistä pärjää 
ammatissaan, mutta 
heidän suhtautumi-
sensa erilaisiin asioi-
hin ja tapansa toimia 
poikkeavat merkittä-
västi. 
 
 

Kirja kuvaa esimerkkien avulla Ollin ja Samin 
tapaa toimia ja ajatella liiketoimintansa eri pro-
sesseissa.  

 Tulevaisuuden suunnitteluprosessia 
 Resurssien suunnitteluprosessia 
 Tuotekehitysprosessia 
 Myyntiprosessia 
 Tutkimustoimeksiantoa 
 Kehitystoimeksiantoa 
 Koulutustoimeksiantoa  
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Miten luoda 
yhteiskuntavastuusta  
asiantuntijan kilpailuetu  
Competitive Advantage through  
Corporate Social Responsibility 
ISBN 9789523421325, 
e-kirja: 9789523421332, 89 sivua 
 

Tässä kirjassa kuva-
taan, miten kaksi eri 
asiantuntijayrittäjää 
Olli ja Sami kantavat 
omat yhteiskuntavas-
tuunsa ja miten Sami 
on luonut ekotehok-
kuudesta kilpailuteki-
jän yritykselleen. 

Yhteiskuntavas-
tuusta on muodostu-
nut uusi standardi, 

joka on täytettävä, jotta yleensä voi olla mu-
kana ja kilpailu käydään jälleen muilla asioilla 

Yrittäjä kehittää yritystään 
Managing Your Business Enterprise 
ISBN 9789523421349, 
e-kirja: 9789523421356, 113 sivua 
  

Kirja kuvaa asiantunti-
jayrittäjän soveltamia 
toimintaperiaatteita ja 
ajattelua. Erityisesti 
esimerkit havainnollis-
tavat yhden henki-
lönasiantuntijayritystä 
jossa, henkilöstön 
muodostaa yrittäjä 
itse. 

Olli ja Sami ovat itse-
näisiä konsulttiyrittä-
jiä. Kirja kuvaa rinnak-

kaisten esimerkkiparien avulla Ollin ja Samin 
tapaa toimia ja ajatella heidän johtaessaan 
omaa yritystään. Kumpikin on heistä pärjännyt 
omalla tavallaan, ainakin toistaiseksi. 

Ollin ja Samin tavat toimia ja ajatella kertovat 
kahden eri toimintatavan eroista, ja asiantunti-
jayrittäjä voi niiden avulla arvioida omia toimin-
tatapojaan ja asettaa omat itselle sopivat ta-
voitteet. 

 

Johdatko oppilaitosta  
laadukkaasti  
Managing Educational Institutions  
ISBN 9789523421462,  
e-kirja: 9789523421479, 117 sivua 
 

Kirja sopii kehittämis-
kohteiden ja muutos-
valmiuksien tunnista-
minen sekä Euroo-
pan laatupalkintomal-
lin ymmärtämiseen 
vertaamalla omaa toi-
mintaa menestyvien 
oppilaitosten 

Johdatko terveydenhuolto-
organisaatiota laadukkaasti  
Managing Health Care Organisations  
ISBN 9789523421424, 
e-kirja: 9789523421431, 113 sivua 

Kirja avaa auki käy-
tännön esimerkkien 
avulla Euroopan laa-
tupalkintomallin arvi-
ointialueet ja arviointi-
kohdat julkishallinnon 
ja yrityksen harjoitta-
man terveydenhuol-
lon esimerkeillä 
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Asiantuntijayrityksen 
käynnistäminen  
pähkinässä 
e-kirja 9789523423176 
36 sivua 

 
Kirjasta: Asiantuntija 
käynnistää oman yrityksen,  
 

Ammatintaitajayrityk-
sen käynnistäminen  
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423190 
36 sivua 

 
Kirjasta: Ammatintaitaja 
käynnistää yrityksen 

Asiantuntijayrittäjän 
liiketoimintaprosessit 
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423213 
24 sivua 
 

Kirjasta: Asiantuntijayrittäjän 
liiketoimintaprosessit 

Asiantuntijayrittäjän  
yhteiskuntavastuu 
pähkinässä  
e-kirja: 9789523423237 
34 sivua 

 
Kirjasta: Laadunhallintaa 
asiantuntijayrittäjälle 
 

Yrittäjä pähkinässä 
e-kirja: 9789523423251 
36 sivua 
 
 

 
Kirjasta: Yrittäjä kehittää 
yritystään 
 

Oppilaitoksen  
johtaminen  
pähkinässä 
e-kirja: 9789523423275 
38 sivua 

Terveydenhuolto-  
organisaation 
johtaminen pähkinässä 
e-kirja: 9789523423299 
38 sivua 
 
Kirjoista: Johdatko oppilaitosta  
laadukkaasti sekä Johdatko 
terveydenhuolto-organisaatiota  
laadukkaasti 
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Lean – kohti täydellisyyttä:  
Kirja toimii lean-periaatteiden ja menetelmien oppikirjana ja itsearvioinnin työkirjana. Kirjan 
avulla ymmärtää lean-periaatteet ja käytännöt sekä niiden muodostaman kokonaisuuden. Kir-
jan avulla voi ottaa organisaation mukaan arvioimaan omien toimintaperiaatteiden ja käytäntö-
jen toimivuutta ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin. 

Lean käytännössä: 
Kirjassa kuvataan kolme yrityserimerkkiä lean-periaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisestä ja 
soveltamisesta. Lean – kohti täydellisyyttä -kirjan ylätunnisteessa esitetään viittaukset lean-
malliin ja kuhunkin yritysesimerkkiin. 
 

Lean – kohti täydellisyyttä 
ISBN 978-952-220-289-5,  
e-kirja: 9789522282484, 172 sivua 
  

Lean ei ole tila, jo-
hon pyritään. Se on 
jatkuva oppimisen 
ja kehittymisen pro-
sessi. Matka alkaa 
oppimalla lean-tek-
niikoita ja ymmärtä-
mällä niiden peri-
aatteet elävänä ja 
ainaisesti kehitty-
vänä järjestelmänä.  

Yritys saavuttaa 
merkittäviä tuloksia, 
kun riittävä määrä 
prosesseja toimii 

lean-periaatteiden mukaisesti. Tällöin yritys toimii 
toisiaan tukevien prosessien verkkona, jota 
johdetaan sovittujen lean-periaatteiden 
mukaisesti.  

Kirjassa esitetty malli auttaa ymmärtämään lean-
periaatteita ja arvioimaan, missä vaiheessa lean-
matkaa lukijan organisaatio on. 

Kirjan lean malli muodostuu kahdeksasta päävai-
heesta: 

• Strateginen johtaminen 
• Lean-ohjelman käynnistäminen ja suunnittelu 
• Lean-kulttuurin luominen 
• Tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittäminen 
• Virtaus ja imu 
• Hukan estäminen, tunnistaminen ja poistaminen 
• Lean-ohjelman tulokset 
• Muutoksen johtaminen 
 

Lean käytännössä 
ISBN 978-952-220-290-1,  
e-kirja: 9789522282491, 316 sivua 
  

Tässä kirjassa ku-
vataan yritysesi-
merkkejä lean-peri-
aatteiden ja -käy-
täntöjen kehittämi-
sestä ja soveltami-
sesta. 

Caset kertovat, mi-
ten kehittämisohjel-
man tavoitteet ase-
tettiin, miten kehit-
täminen organisoi-
tiin ja toteutettiin 
sekä mitä tavoitteita 
saavutettiin. Ne 

esittävät tuotantojärjestelmän ja jatkuvan kehittä-
misen toteuttamisesta Japanista hankittujen lean-
oppien mukaisesti.  

Ne havainnollistavat keinoja yhtenäisen tuoteper-
heen kehittämiseksi, mikä vähentää päällekkäi-
syyksiä ja lisää tuotantoystävällisyyttä.  

Ne kuvaavat käytettyjä menetelmiä taloudellisen 
haavoittuvuuden pienentämiseksi, yrityksen ra-
kennetta muuttamalla ja kiinteitä kustannuksia las-
kemalla.  

Ne esittävät, miten kehittää moduulitehtaita, so-
veltaa lean-periaatteita ja lisätä alihankinnan 
osuutta.   
 
. 
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Tehoa ja laatua  
strategiseen johtamiseen 
ISBN 978-952-220-291-8,  
e-kirja: 9789522281975, 132 sivua 
 

Lean ei ole itseisarvo, 
vaan sen on tuettava 
yrityksen päivittäistä 
toimintaa ja pitkän ai-
kavälin tavoitteita.  

Strategiset tavoitteet ja 
suunnitelmat luovat 
pohjan lean-periaattei-
den kehittämisohjel-
malle. Ilman niitä oh-
jelma jää tyhjän päälle. 

Tässä kirjassa havain-
nollistetaan strategisen suunnitteluprosessin mer-
kitystä kilpailuetujen kehittämiselle ja menestymi-
selle. Kirjassa kuvataan erään yrityksen strategia-
työn eteneminen siten kuin yrityksessä tehtiin en-
nen ja miten se tehdään nykyisin.  

Omassa organisaatiossanne voitte yhdessä arvi-
oida omia strategisen johtamisen periaatteita ja 
verrata niitä kirjan esimerkkeihin. 

. 

Tehoa ja laatua  
markkinoinnin kehittämiseen  
ISBN 978-952-220-292-5, 
e-kirja: 9789522281951, 121 sivua 
 

Markkinoinnin strategi-
set tavoitteet ja suun-
nitelmat luovat pohjan 
lean-ohjelmalle sekä 
sen tulosten hyödyntä-
miselle markkinoilla. 

Lean tukee yrityksen 
pyrkimyksiä hankkia 
kilpailuetuja markki-
noilla ja pitää asiak-
kaat tyytyväisinä.  

”Kehitämme myynti-
prosessimme sellaisiksi, jotka riittävän aikaisessa 
vaiheessa, riittävän nopeasti ja riittävällä luotetta-
vuudella keräävät markkinoilta tarpeelliset tiedot 
yrityksen ja sen eri toimintojen käyttöön.”  

Voitte arvioida omia markkinoinnin kehittämisen 
periaatteita, toimivuutta ja tuloksia sekä verrata 
niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa kehittä-
mistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia. 

 
Tehoa ja laatua  
lean-kulttuurin luomiseen 
ISBN 978-952-220-293-2,  
e-kirja: 9789522282415, 152 sivua 

Kirja käsittelee lean-kulttuurin peruspilareita: 

• johtajuutta ja eettisiä periaatteita 
• henkilöstön oppimista ja kehittymistä 
• osallistumista ja valtuuttamista 
• parhaiden tietojen ja käytäntöjen siirtämistä 
• ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. 

Omassa organisaatiossanne voitte arvioida omaa 
yrityskulttuurianne ja verrata niitä kirjan esimerk-
keihin sekä tunnistaa kehittämistarpeita ja kehittä-
mismahdollisuuksia. 

 
Menestyäkseen orga-
nisaation pitää muut-
tua oppivaksi organi-
saatioksi, jonka kes-
keiset pilarit ovat jat-
kuva parantaminen ja 
ihmisten kunnioittami-
nen. Ne johtavat ainut-
laatuiseen henkilöstön 
sitoutumiseen.  
Lean edellyttää koko 
organisaation sitoutu-
mista sovittujen toimin-
taperiaatteiden nou-

dattamiseen. On tuotettava tuotteita ja palveluja 
ulkoisten tai sisäisten asiakkaiden tarpeiden mu-
kaisesti. On toimittava kulttuurissa, jossa jokainen 
pyrkii jatkuvaan parantamiseen. 
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Tehoa ja laatua tuotteiden ja  
tuotantojärjestelmän  
kehittämiseen  
ISBN 978-952-220-294-9,  
e-kirja: 9789522282514, 146 sivua 
 

Tuotepolitiikka, tuote-
valikoima, tuotteiden 
rakenteet, modulaari-
suus, standardointi, 
yksinkertaisuus, tuot-
teen sisältämien osien 
määrä sekä mahdolli-
suus automatisointiin 
luovat perusteet tehok-
kaalle tuotantojärjes-
telmälle.  

Tuotantojärjestelmä 
muodostuu tiloista, 

prosesseista, teknologiasta ja koneista sekä toi-
mittajista ja muista kumppaneista. Tuotantojärjes-
telmä kehitetään samanaikaisesti koko tuotevali-
koiman ja tuotteiden kanssa.  

Kirjassa kuvataan, mitä asiakasvarioitavuus, tuo-
tehallinta ja modulointi ovat ja mitä hyötyjä yritys 
voi saavuttaa niiden avulla. 

Tehoa ja laatua  
prosessien ja virtauksen 
kehittämiseen 
ISBN 978-952-220-295-6,  
e-kirja: 9789522281937, 163 sivua 
 

Kirja havainnollistaa 
erään toteutetun pro-
sessien kehittämis-
ohjelman. Hankkeen 
tavoitteena on saada 
aikaan tuloksia sekä 
kehittää ohjelmaan 
osallistuvien kehittä-
misosaamista.  

Kehitysohjelman on 
käynnistyttävä ker-
ralla ja edettävä no-

peasti. Tulosten saavuttamiseksi ohjelman on 
noudatettava kokeiltua ja hyväksi koettua ke-
hittämisen mallia.  

Ohjelma onnistuu sopivalla kehittämismallilla, 
mutta lisäksi onnistuminen riippuu oikein vali-
tuista rooleista, valittujen henkilöiden motivaa-
tiosta ja kehittämisosaamisesta. 
 

Tehoa ja laatua  
hukan vähentämiseen  
ISBN 978-952-220-296-3,  
e-kirja: 9789522282477, 120 sivua 
 

Sitkeimmän hukan 
poistaminen ja vaati-
vimpien tekniikoiden 
käyttö edellyttävät jär-
jestelmällisyyttä sekä 
niiden taustalla olevien 
periaatteiden ymmär-
tämistä. 
Kirjassa käsitellään 
hukan estämiseen, 
tunnistamiseen ja vä-
hentämiseen liittyviä 
menetelmiä.  

Tehoa ja laatua  
siisteyden ja järjestyksen 
kehittämiseen – 5S  
ISBN 978-952-220-308-3,  
e-kirja: 9789522289759, 121 sivua 

5S-ohjelmassa kehite-
tään periaatteet ja käy-
tännöt siisteydelle, jär-
jestykselle, puhtau-
delle sekä niiden kehit-
tämiselle. Jokainen 
hoitaa oman osuu-
tensa siisteydestä, jär-
jestyksestä ja puhtau-
desta sekä 5S-ohjel-
man toteutumisesta. 
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Tehoa ja laatua  
kunnossapidon 
kehittämiseen 
Total Productive Maintenance 
ISBN 978-952-220-297-0,  
e-kirja: 9789522282439, 184 sivua 

 
Total Productive (TPM) 
on järjestelmällinen 
tapa kehittää yhdessä 
henkilöstön kanssa häi-
riötön tuotanto, joka 
laskee kustannuksia ja 
nostaa prosessien ta-
loudellista tehokkuutta. 

Koneet, laitteet ja muu 
varustus ovat ydinpro-
sesseille resursseja. 
Laitteiston hankinta, 
huolto ja kunnossapito 

ovat niiden tukiprosesseja.  

TPM-ohjelma on näiden prosessien radikaalia ja 
jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä koko henkilös-
tön kanssa siten, että asetetut tehokkuus-, -kus-
tannus-, turvallisuus-, ympäristö- ja muut tavoitteet 
voidaan saavuttaa. 

Tehoa ja laatua  
tulosten suunnitteluun ja 
seurantaan 
ISBN 978-952-220-298-7,  
e-kirja: 9789522282453, 143 sivua 
 
Lean-järjestelmä tuottaa arvoa kaikille sidosryh-

mille. Se parantaa asia-
kastyytyväisyyttä, lisää 
arvoa sidosryhmille 
sekä ylläpitää turvallista 
ja terveellistä ympäris-
töä. 

Arvon jokaista kompo-
nenttia pitää mitata, tul-
kita ja raportoida. 

Mittarit pitää valita siten, 
että ne myös sopivat 
lean-ajatteluun ja anta-
vat kriittisiä palautteita 

johtajille ja työntekijöille. On tärkeää valita oikeat 
mittarit ja jatkuvasti kehittää niitä 

 
Tehoa ja laatua  
muutoksen johtamiseen 
ISBN 978-952-220-299-4,  
e-kirja: 9789522282095, 214 sivua 
 

Monet ovat kehittyneet 
ja tulleet paremmiksi. 
Harvassa ovat kuiten-
kin ne, jotka ovat ai-
kaansaaneet mitattavia 
ja merkittäviä tuloksia 
suunnitellun kehitysoh-
jelman seurauksena. 
Miksi niin pieni osa 
käynnistetyistä ohjel-
mista tuottaa merkittä-
viä tuloksia? 

Menestyvissä organi-
saatioissa johtajilla on kokonaiskuva. He tietävät 
kuinka eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. 

 

 

Menestyvät myös tietävät, kuinka kokonaisuutta on 
johdettava asetettujen vuositavoitteiden saavutta-
miseksi. He myös tietävät, kuinka kokonaisuutta on 
kehitettävä tulevaisuuden tavoitteiden saavutta-
miseksi.  

Tässä kirjassa on esitetty kokonaisuus, jonka kun-
kin osan sisältö ja niiden väliset riippuvuussuhteet 
käsitellään kirjassa yritysesimerkillä havainnollistet-
tuna. 

Kirja kertoo mielenkiintoisina esimerkkipareina: 

• Tulevaisuuden hallinnan 
• Tuotehallinnan 
• Prosessien hallinnan 
• Kehittämisen hallinnan 
• Muutoksen johtamisen 
• Oman muutoksen johtamisen 
Kirja lean-mallin kohtaan: 
Muutoksen johtaminen. 
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Muutoksen johtaminen –  
itsearvioinnin työkirja 
Change Management – Excellence Criteria  
ISBN 9789523422209, 
e-kirja: 9789523422216, 104 sivua 

Kirja kuvaa muutok-
sen johtamisen käy-
täntöjä. Kirja sisältää 
kysymyksiä, joiden 
avulla voi arvioida 
oman organisaation 
muutoksenjohtamisen 
taitoja vertaamalla 
niitä kirjassa esitettyi-
hin hyvän johtamisen 
periaatteisiin.  

Kysymyksiin vastaa-
minen ei vaadi minkään järjestelmän osaamista, 
vaan kukin antaa oman arvionsa mielikuvansa 
perusteella. Kirjan tehtävänä on kehittää tätä 
mielikuvaa.  

 

Muutoksen johtaminen 
Management of Change 
ISBN 9789522283368,  
e-kirja: 9789522283375, 129 sivua  
 

Kirja esittää muutoksen 
johtamisen keskeiset 
väittämät 
mielenkiintoisilla 
piirroksilla 
havainnollistettuna.  
Kirja on syntynyt koko 
kirjasarjan esittämistä 
yrityksistä sekä niiden 
kehittämis- ja 
muutosohjelmista. 
 

Att leda förändringar 
ISBN 9789522283153,  
e-bok: 9789522283153, 67 sidor 
 

Att behärska 
förändringsprocesser 
har blivit en av de 
viktigaste 
konkurrensfaktorerna. 
Med bra planerad och 
snabbt genomförda 
ändringar av produkter, 
marknadsföring, 
produktion och 
eventuellt hela 
affärssystemkan du ta 

avgörande steg gentemot dina konkurrenter 
tiden har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. 
Du måste behärska den. Det räcker inte, att Du 
halverar genomloppstider för produkter och 
service, utan Du måste även halvera tiden som 
förändringsprocessen kräver Detta sker inte av 
sig självt, utan Du måste hitta egna metoder 
och specificerade tekniker.  

Saavuta tuloksia  
muutoksia johtamalla 
Achieving Results through  
Managing Change 
ISBN 9789522283139,  
e-kirja: 9789522283122, 82 sivua 
 

Kirjan tavoitteena on 
esimerkein ja omiin 
kokemuksiini 
perustuen kertoa 
minkälaisissa 
sisäisissä 
muutosprosesseissa 
suomalaiset yritykset 
ovat minkälaisia 
tavoitteita ne ovat 
asettaneet ja mitkä 
asiat on hallittava 

näiden muutosprosessien onnistumiseksi.  
Vaikka mainitsin suomalainen yritys, ovat 
esittämäni asiat suhteellisen yleispäteviä 
suurelle osalle koko läntisen pallonpuoliskon 
yrityksiä. 
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Muutoshallinnan mestari 1: Kuinka 
toteuttaa strategiset suunnitelma 
kilpailijoita nopeammin? 
ISBN 9789523420120,  
e-kirja: 9789523420127, 358 sivua  
 

Kirja on uusittu painos 
aikaisemmin 
julkaistusta kirjasta 
"Muutoshallinnan 
mestari: Kuinka 
toteuttaa strategiset 
suunnitelmat 
kilpailijoita 
nopeammin”  
Kirja on suunnattu 
organisaatioiden 
johdolle ja 
kehittämisen 

ammattilaisille ja kaikille kehittämisestä 
kiinnostuneille. Monet organisaatiot (teollisuus, 
palvelu, julkishallinto) ovat tilanneet kymmeniä 
kirjoja antamaan uusia ajatuksia ja virikkeitä 
kehittämistoiminnasta henkilöstölleen. 
 

Muutoshallinnan mestari 2: Miten 
mallintaa kokemuksensa ja 
nopeuttaa oppimista? 
ISBN 9789523420144,  
e-kirja: 9789523420151, 186 sivua 

Kirja soveltaa kirjan 
Muutoshallinnan 
mestari I:n rakennetta 
sekä sen sisältämää 
Kolbin oppimisen 
mallia.  

Tämä kirja kuvaa eri 
kirjoissa kuvatut 
kehittämisohjelmat 
yhteen 
kehittämismalliin osan 
I mallin mukaisesti: 
Tulevaisuuden hallinta, 

Tuotehallinta, Prosessihallinta, Kehittämisen 
hallinta, Muutoksen johtaminen ja oman 
muutoksen johtaminen.  

Muutoshallinnan mestari 3: Miten 
tehdä oikeat valinnat ja johtaa 
muutosta? 
ISBN 9789523420168,  
e-kirja: 9789523420175, 216 sivua 

Kirja ensisijaisesti 
kohdistuu 
linjaesimiehille.  
Onnistuminen 
muutoksessa riippuu 
ensi sijassa johdon ja 
esimiesten valinnoista, 
toiminnasta ja 
henkilökohtaisesta 
käyttäytymisestä.  

 

Avainasemassa kehittämisessä ovat 
kehittämiseen erikoistuneet, kuten 
kehityspäälliköt, laatupäälliköt, projektipäälliköt 
ja muut kehittämisen ammattilaiset. Edellä 
mainittujen lisäksi tärkeissä rooleissa ovat 
johtajat ja esimiehet, joiden vastuulla 
kehittyminen on, he asettavat 
kehittämistavoitteet sekä varmistavat, että 
kehitetty otetaan myös käyttöön.  
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Taustaa Kehityksen tie – kirjasarjalle 
Olen kirjoittanut mielestäni merkittävän kirjasarjan. Teokset muodostavat 
kuuden kirjan sarjan, kussakin noin 300 sivua. Kirjasarja perustuu kirjoit-
tamiini 178-kirjaan, jotka kuvaavat samaa ajanjaksoa vuodesta 1968 tähän 
päivään. Yhteensä 21 000 sivua. 

Kehittäjän tie -teokset kuvaavat vaiherikasta tietäni yrityselämässä. Teok-
sissa käsitellään myös sitä, miten lapsuuden ja nuoruuden kokemukset loivat 
pohjan myöhemmille vaiheilleni. 

Teokset kuvaavat kulun läpi eri liiketoiminnan kehittämisen vaativien tehtä-
vien sekä purkaa myös henkilökohtaisia käsityksiäni ja tunteitani onnistumi-
sista ja epäonnistumista. Ne kuvaavat yritysten käyttämiä kehittämismenetel-
miä sekä niiden muutoksia läpi vuosikymmenten sekä organisaatioiden hen-
kilöstön osuutta niissä. 

Muista yrityskirjoista poikkeavasti käsittelen sekä laajoja yritykseen kehittä-
miseen liittyviä asioita, menestykseen vaikuttavia yksityiskohtia sekä omaa 
ja muun henkilöstön roolia ja tunteita niissä.   

Teoksissa näkyvät omakohtainen tapani suunnitella, toteuttaa ja arvioida lop-
putuloksia sekä viedä näin oppimaani seuraaviin tehtäviin. Olen sattumalta 
noudattanut niin sanottua Kolbin oppimismallia, joka tukee kenen tahansa 
elämänpituista oppimista. 

Yksityiskohtaisuutensa vuoksi kirjat toimivat myös tarkkoina tietokirjoina. 
Kirjojen sisältämät kehittämisohjelmat on esitetty siten, että niistä voivat op-
pia myös tämän päivän kehittäjät. 

Kuvaan kirjoissani, miten omat usein vaativat ja onnistuneetkin ja tavoitteeni 
kääntyivät itseäni vastaan. Niistä jotkut johtivat siihen, että minut irtisanottiin 
tai itse luovuin ja lähdin. 

Yritysten lisäksi toimin kirjasarjan päähenkilönä, joka aikanaan muutin vas-
tavihityn vaimoni kanssa työn perässä Turusta Poriin. Meille syntyi kaksi 
poikaa, jotka myöhemmin jakoivat kokemuksiaan vanhempiensa kanssa 
Ruotsissa ja USA:ssa. Sekä yhteistä että jokaisen omaa tarinaa käsitellään 
kirjasarjan kohdissa, joihin ne luonnollisella tavalla liittyvät. 

Kirjasarjan viidennessä osassa kerron, miten päädyin yrittäjäksi omaan yri-
tykseen. Yrittäjän ura käynnistyi epämääräisissä merkeissä mutta onnellisten 
sattumien sekä omien kokemusten hyödyntäminen tekivät minusta alani tai-
tajan. Tässä kirjassa kerron, miten oma jatkuvan oppimisen ja kokeilun halu 
sekä kumppanuus omaan poikaan samassa yrityksessä, ohjasivat enemmän 
kuin taloudelliset tulokset. Kerron myös avoimesti kohtaamistani sairauksista 
ja leikkauksista, jotka tosin hidastivat mutta eivät lamaannuttaneet. 
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Tapahtumat jakaantuivat kolmeen maahan, Suomeen, Ruotsiin ja Yhdysval-
toihin. Havainnollistan, miten oleskelut näissä maissa sekä tukivat oppimis-
tani sekä antoivat elämänkokemuksia kaikille perheen jäsenille. 

Kuudes kirjaryhmä on nimeltään ”Kehittäjä opintiellä”. Elämä on jatkuvaa 
oppimista. Se on oppimista, kehittymistä ja kasvamista.  

Koko ajan hain itselleni sopivia oppimisympäristöjä; työtehtäviä, koulutuksia 
ja kursseja, joissa saatoin oppia itselleni uutta ja yhdistämään sitä jo aikai-
semmin kokemaani. 

Kirja kertoo, mitkä periaatteet ja käytännöt johtivat onnistumiseen mutta jos-
kus myös epäonnistumiseen. Kirjassa analysoin, mitä opin kussakin elämäni 
vaiheessa sekä työurani eri tehtävissä. Kirja kertoo, miten opin paremmiltani, 
omista tekemisistäni, koulutuksesta, onnistumisen ja epäonnistumisten 
kautta. 

Olen jo aikaisemmin kehittänyt uuden ja havainnollisen tavan kuvata moni-
mutkaisia kehittämismalleja. Ne sisältävät jo noin 100 kehittämisopasta, joita 
on käännetty usealle eri kielille ja joiden käännösoikeuksia on myyty kaikkiin 
maanosiin. Olen onnistunut saamaan omista kehittämiskokemuksistaan ker-
tovan kirjan, Managing Change: Practical Strategies of Competitive Advan-
tage, USA:n markkinoille, joka on harvinaista eurooppalaisille kirjailijoille. 
Kaikkiaan kirjoittamiani kirjoja on myyty jo 45 000 kappaletta, joka on il-
meisesti jo kunnioitettava saavutus suomalaiselle tietokirjailijalle. Kirjojani 
ovat kustantaneet merkittävät kustantajat, kuten Bonnier, mutta merkittä-
vyyttä lisää se, että olemme kustantaneet ja markkinoineet suurimman osan 
oman yrityksemme kautta yhteistyössä poikani Riku Tuomisen kanssa. 

Kari Tuominen 
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Kirjasarja kertoo yrityksistä, itsestäni ja niiden ihmisistä sekä yritysten ja kehittämi-
sen ja oman elämäni ja työurani vaiheista. Seuraava seisemän kirjaa sisältävät yh-
teenvedot Kehittämisen tie -kirjoistani. 

 
 

 

Kehittäjäntie Rosenlewillä 
ISBN 9789522284853,  
e-kirja: 9789522284846, 249 sivua 
Kirja sisältää yhteenvedot Kehittämisen tie -kirjoista, jotka kuvaavat 
Rosenlew Metalliteollisuuden liiketoimintayksikköjen kehittämistä 
vuosina 1964–1988.  
Se kertoo Maatalouskonetehtaasta, Kotitalouskonetehtaasta, Leik-
kuupuimuritehtaasta Svenska Rosenlew Ruotsissa sekä Rosen-
lew-Pakkauksesta ja Rosenlew Toolsista. 
Kirja kertoo tehtaista, itsestäni ja muista sekä onnistumisista että 
epäonnistumisista. 
Kirja toimii myös monipuolisena johtamisen ja kehittämisen oppikir-
jana. 
 
 
 
 

 
 

Kehittäjän tie Rauma-Repolalla 
ISBN 9789522284235,  
e-kirja: 9789522284228, 378 sivua 
Kirja sisältää yhteenvedot Kehittämisen tie -kirjoista, jotka kuvaavat 
Rauma-Repolan metalliteollisuuden liiketoimintayksikköjen (Rauma 
Oy) kehittämistä vuosina 1987–1992. 
Minulle tarjottiin Rauma Oy:n kehitysjohtajan tehtävää 
ensimmäisenä tehtävänä Metsäkoneryhmän skandinaavisen 
rakenteen uudelleen suunnittelu. Sen jälkeen aktivoin kehittämistä 
ja pyrin siirtämään osaamsita maasta toiseen. 
Kirja kertoo tehtaista, itsestäni ja muista sekä onnistumisista että 
epäonnistumisista.  Kirja toimii myös monipuolisena johtamisen, 
kansainvälistymisen ja kehittämisen oppikirjana. 

 

Kehittäjän tie Pakkauslasitehtaalla 
ISBN 9789522281579,  
e-kirja: 9789522281586, 232 sivua 
Riihimäen lasitehdas oli lopetettu ja yhdistetty Ahlströmin Karhulan 
Pakkauslasitehtaaseen. Yhdistettyjen lasitehtaiden 
toimintaperiaatteet olivat poikenneet toisistaan merkittävästi. 
Yhdistämisen seurauksena tulivat valtaisat tuottavuus- ja 
laatuongelmat. Siinä tilanteessa minut palkattiin tuotantojohtajaksi. 
Kirja kertoo käynnistämistämme kehittämisprojekteista sekä niissä 
käytetyistä periaatteista ja tuloksista. Kirja kertoo myös hyvin 
henkilökohtaisen tarinan siitä, miten toimin ja mitä seuraksia siitä 
syntyi. 
Kirja kertoo tehtaista, itsestäni ja muista sekä onnistumisista että 
epäonnistumisista. Kirja toimii myös hyvänä kehittämisen ja muu-
tosjohtamisen ja oppikirjana.  
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Kehittäjän tie Ahlström Machineryllä 
ISBN 9789522283573,  
e-kirja: 9789522283566, 292 sivua 
Kirja kuvaa Ahlström Machineryn kehittämistä vuosina 1993–1994 sekä omaa 
työuraani siellä. 
Tämä kirja esittää otteita kirjoista, joissa käsitellään strategian toteuttamisen 
kehittämistä, prosessijohtamisen ja -kehittämisen käynnistämistä sekä niiden 
käytännön soveltamista eri liiketoimintaprosesseihin. 
Kirja myös kertoo työsuhteisiini liittyvistä ongelmista sekä siitä, mihin ne 
päätyivät.  Kirja toimii myös hyvänä johtamisen ja kehittämisen oppikirjana. 

 

Kehittäjän tie omassa yrityksessä 
ISBN  9789522282743, 
e-kirja 9789522282736, 290 sivua 
Kirja kertoo, miten jätin taakseen isot yritykset ja ryhdyin asiantuntijayrittäjäksi, 
oman yritykseni vetäjäksi. Kirja valaisee, miten määrittelin osaamiseni sekä 
keinot, joilla saavutin arvostetun aseman alallani.  
Kirja kertoo yksityiskohtaisilla kuvauksilla, miten perusin yritykseni, missä 
onnistuin ja missä tulokset olivat vain ajan tuhlausta. 
Kirja myös kertoo, miten kehitin osaamiseni globaaleisiksi tuotteiksi, joilla 
pääsiin kaikkiin maanosiin. 
Kirja toimii myös hyvänä yrittäjyyden oppikirjana.  

 

Yrittäjästä tietokirjalijaksi 
ISBN 9789523420922,  
e-kirja: 9789523420939, 280 sivua 
Tässä kirjassa tavoitteeni on kertoa kirjailija- ja kirjayrittäjäurastani siten, että 
lukija ymmärtää, miten edellä mainitut teossarjat ovat syntyneet; kirjoitettu, 
kustannettu ja myyty globaaleille markkinoille. Kirjoitan sekä onnistumisista että 
pettymyksistäni. 
Kirja kertoo kirjoittamiseen ryhtymisestä, aiheiden valitsemisesta, kirjojen 
rakenteiden suunnittelusta, kirjoittamisesta, omien kirjoittamisen taitojen 
kehittämisestä. Kirjaa jatkaa kirjailijayrittäjäksi ryhtymisestä, 
kansainvälistymisestä, kirjojen markkinoinnista ja myynnistä sekä kirjoittamisen 
tuloksista. 

 

Kehittäjä opintiellä 
ISBN 9789522281180,  
e-kirja: 9789522281173, 184 sivua 
Koko ajan hain itselleni sopivia oppimisympäristöjä; työtehtäviä, koulutuksia ja 
kursseja, joissa saatoin oppia itselleni uutta ja yhdistämään sitä jo aikaisemmin 
kokemaani. 
Kirja kertoo, mitkä periaatteet ja käytännöt johtivat onnistumiseen mutta joskus 
myös epäonnistumiseen. Kirjassa analysoin, mitä opin kussakin elämäni 
vaiheessa sekä työurani eri tehtävissä.  
Kirja kertoo, miten opin paremmiltani, omista tekemisistäni, koulutuksesta, 
onnistumisen ja epäonnistumisten kautta.  
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ROSENLEW 
Toimin vuosina 1968–1988 Rosenlewin 
Metalliteollisuudessa eri liiketoimintayksi-
köissä johtamis- ja kehittämistehtävissä. 
Siitä tämä seuraava kirjasarja. 
 
 
 
 
 
 

Tuotannon ja hallinnon 
rationalisointi 
ISBN 9789522285164,  
e-kirja: 9789522285171, 277 sivua 

Kirja kuvaa yhtymän 
Maatalouskonetehtaalla 
ja Kotitalouskontehtaalla 
toteutetut mittavat ratio-
nalisointiohjelmat.  

Ilman merkittäviä kone- 
ja laiteinvestointeja sekä 
kapasiteetti ja tuottavuus 
kaksinkertaistettiin.  
Kehitystulokset syntyivät 
pääasiassa uusimalla 
rationalisointitoiminnan 
organisaatio sekä kehit-

tämällä tuotantovirtauksia, työmenetelmiä, työajan-
mittausta ja palkkaustekniikkaa.  
 

Tuottavuuden ja kapasiteetin 
kehittäminen -  
Maatalouskonetehdas 
 
ISBN 9789522285140,  
e-kirja: 9789522285157, 144 sivua 

Maatalouskoneteh-
taalla luovuttiin muista 
maatalouskoneita ja 
keskityttiin leikkuu-
puimureiden tuotan-
toon ja markkinointiin.  
Puimuritehtaan tuotan-
tokapasiteettia lisättiin 
merkittävästi ja tuotta-
vuutta kehitettiin edel-
leen.  
Kehitettiin aikaisempaa 
leveämpi ja tehok-

kaampi puimurimalli, jonka valmistustekniikkaa ja -
menetelmät suunniteltiin ja tuotanto käynnistettiin. 
Tavoitteena oli, että suunniteltu laatu ja tuottavuus 
voidaan saavuttaa nopeasti tuotannon käynnistä-
misen jälkeen. 

Oppia USA:n 
maatalouskoneteollisuudesta -  
Maatalouskonetehdas 
ISBN 9789522284518,  
e-kirja: 9789522285133, 117 sivua 

Sain tilaisuuden neljän 
viikon tehdasvierailuihin 
yhteistyökumppanimme 
IH:n tehtaisiin sekä mui-
hin alan yrityksiin 
USA:ssa 1975. 
Kirja kuvaa, miten löysin 
vierailtavat yritykset 
sekä miten kuvasin 
oman tuotantojärjestel-
män.  
Kirja esittää, miten laa-
din kysymykset sekä 

valmistauduin esittämään ne englanniksi. Kirja si-
sältää matkakertomuksen sekä organisaatiolleni te-
kemät kehittämisehdotukset.  
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Tuotteiden ja tehtaan kehittäminen - Kotitaluskonetehdas 
ISBN 9789522284518,  
e-kirja: 9789522285119, 184 sivua 

 
Kirja kertoo ajanjakson, jolloin sen Kotitalouskonetehdasta kehitettiin 
voimakkaasti.  
Kirja todistaa dokumenttien avulla, miten järjestelmällistä liiketoimin-
nan suunnittelu ja kehittäminen yrityksessä olivat. Se havainnollistaa, 
miksi Rosenlew oli yksi Suomen metalliteollisuuden kehittämisen 
edelläkävijöitä.  
Kirjassa kuvataan, miten oppiminen saksalaiselta yritykseltä BSHG 
opittiin, sovellettiin suomalaiseen ympäristöön ja kehitettiin tehdas ja 
sen tuotteet tehokkaimmaksi maailmassa. 
Kirja kertoo, miten liiketoiminta ja tehdas myytiin Electroluxille. Myö-
hemmin Electrolux lopetti sekä siirsi tuotannon Ruotsiin. 

 
Svenska Rosenlew Ab 
Leikkuupuimuritethaan kehittäminen: ISBN 9789522285089, e-kirja: 9789522285096, 320 sivua 
Utveckling av skördetröskfabriken ISBN 9789522285065, e-book: 9789522285072, 257 sidor 
Att Lära av dem som kan best ISBN 9789522285041, e-book: 9789522285058, 117 sidor 
Developing the Combine Harvester Plant: ISBN 9789522285027, e-book: 9789522285034, 120 pages 

 
Rosenlewin kotitalouskonetehdas myytiin Electro-
luxille ja vaihtokaupassa Rosenlew sai leikkuu-
puimuritehtaan Ruotsista. Se oli ensimmäisiä toimi-
alarationalisointeja Ruotsin ja Suomen välillä. Se 
oli myös Rosenlewin ensimmäinen yritysosto ulko-
mailta.  
Electrolux halusi keskittyä kotitalouskoneisiin ja 
Rosenlewin tavoitteena oli kasvaa maailman suu-
rimmaksi pienten ja keskisuurten puimurien valmis-
tajaksi.   

Kirjat kuvaavat, miten yrityksessä toteutettiin mer-
kittävä kehitys- ja muutosohjelma. Ne havainnollis-
tavat, miten kehittämishanke käynnistettiin ja orga-
nisoitiin sekä miten se toteutettiin. 
Kirjat esittävät toteutetun kehittämisohjelman ja toi-
mivat myös Lean-oppikirjoina. Sen opit ovat sovel-
lettavissa muissakin tuotantoyrityksissä, jotka pyr-
kivät korkeaan laatuun, luotettavuuteen, tuottavuu-
teen ja nopeuteen. 
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Liiketoiminnan kehittäminen -
Rosenlew Pakkaus   
ISBN 9789522284969,  
e-kirja: 9789522284976, 138 sivua 

Yhtymän pakkaustoi-
miala oli kansainvälisty-
nyt ja vakiinnuttanut toi-
mintaansa mutta oli jo 
vuosia tuottanut merkit-
täviä tappioita.   
Kirja kertoo liiketoimin-
nan järjestelmällisestä 
kehittämisen suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta.  
 
  
 

 Kirja kertoo, miten perehdyin vastuualueeseeni 
ja sen avainhenkilöiden sekä miten heidän tie-
tojensa avulla laadimme tarvittavat kehittämis-
suunnitelmat. 

 Kirja esittää strategisen suunnittelun mallin 
sekä sen, miten sitä käytettiin suunnitelman 
laadinnassa. 

 Se kertoo, miten laadimme analyysit tärkeim-
miltä strategisilta liiketoiminnan alueilta, joita 
käytettiin raaka-aineina tunnistettujen liiketoi-
minta-alueiden suunnittelussa. 

 Se kuvaa, miten luotiin tärkeitä edellytyksiä 
tuottavuudelle ja kannattavuudelle sekä miten 
jatkuva kehittäminen käynnistettiin.  

 
 
 

Rosenlew Tools  
Muottiliiketoiminnan kehittäminen  
ISBN 9789522287625,  
e-kirja: 9789522287618, 280 sivua 
Developing the Injection Mold Business 
ISBN 9789522284884,  
e-book: 9789522284891, 55 sivua 

 
Konsernijohdon laatiman strategian mukaisesti 
päämääränä oli luoda Rosenlew Toolsista yksikkö, 
joka pystyy toimimaan kannattavasti pohjoismaisen 
TV- ja autoteollisuuden tarvitsemien suurten muo-
vimuottien päätoimittajana.  
Luotiin muottien tuotannon rinnakkaisvalmistuksen 
tuotantojärjestelmä, joka mahdollistaisi suunnitellut 
läpimenoaikojen puolitukset. 
Kirjat kertovat, miten uusi tuotantojärjestelmä 
muottien läpimenoajan lyhentämiseksi luotiin. Se 
havainnollistaa, miten saatuja tuloksia testattiin 
käytännössä. 
Vihot sisältävät tärkeimmät periaatteet sekä niiden 
kuvakset siitä, yritys saavuttaa sille asetetut tavoit-
teet. Vihkojen sisältö on laadittu siten, että ne anta-
van mielenkiintoisen kuvan yrityksestä sekä henki-
löstölle että asiakkaille. 
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Metsäkoneryhmän kehittäminen: 
Rauma Oy  
ISBN 9789522284839,  
e-kirja: 9789522284822, 179 sivua 

Rauma OY:n Metsäko-
neryhmä (FMG) oli jo 
kooltaan johtava alal-
laan Euroopassa. Se oli 
syntynyt monen yritys-
oston kautta. FMG:n 
koko oli kuitenkin har-
haanjohtava.  
Kirja kertoo tutkimuk-
sesta, jossa selvitettiin 
FMG:n kehittämismah-
dollisuuksia. Miten 

FMG voisi: kehittää yhtenäinen tuoteperhe koko 
ryhmälle päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
tuotteiden tuotantoystävällisyyden lisäämiseksi, 
muuttaa rakennettaan kiinteiden kustannusten 
pienentämiseksi ja yhteisten vahvuuksien hyö-
dyntämiseksi, kehittää sisäistä tehokkuuttaan 
perustamalla moduulitehtaita sekä lisäämällä ali-
hankinnan osuutta. 

Utveckling av Forest Machine 
Group - Del 1: Rauma Oy  
ISBN 9789522284778,  
e-kirja: 9789522284761, 235 sivua 

Detta material är en del 
av förstudie (P90) för 
omstrukturering och ut-
veckling av FMG 
Man har strävat efter 
en framställningsform 
som ger djup beskriv-
ning för att underlätta 
beslutsfattandet och i 
första hand informat-
ionen och genomföran-
det.  

Vägledande i projektarbete har varit konkur-
rensjämförelse med bästa tänkbara konkurren-
ter. För att kunna göra denna jämförelse har 
gruppen först skapat denna konkurrent s.k. pro-
ducent i världsklass med ekonomiska och tek-
niska underlag. 

Tuotteet ja tehdas ohjattaviksi: 
Aquamaster-Rauma Oy  
ISBN  9789522283658,  
e-kirja: 9789522283641, 182 sivua 

AQUAMASTER-
RAUMA oli merkittävä 
laivapotkureiden val-
mistaja maailmassa. 
Rauma-konsernin si-
säisenä konsulttina 
sain olla mukana, kun 
se moduloinnin ja tuo-
tehallinnan keinoin mo-
ninkertaisti tärkeimmät 
taloudelliset ja operatii-
viset tunnuslukunsa.  

Kirjan esittämä tuotehallinnan kehittämisoh-
jelma kuvaa, miten kehittämisprojekti käynniste-
tään, organisoidaan, suunnitellaan ja toteute-
taan. Tavoitteena on lisätä kilpailuetua markki-
noilla, tehokkuutta ja kannattavuutta. 

Huonekalutehtaan käynnistyson-
gelmat: Lenraumamebel Leningrad 
ISBN 9789522283634,  
e-kirja: 9789522283627, 249 sivua 

LENRAUMAMEBEL oli 
Repolan perustama ja 
yksi Euroopan moder-
neimmista huonekalu-
tehtaista Leningra-
dissa, nykyisessä Pie-
tarissa. Sen omistus-
suhteet olivat tasan 
Repolan ja paikallisten 
organisaatioiden välillä. 
Uudella huonekaluteh-
taamme Leningradissa 

on käynnistysvaikeuksia, ne eivät tule toimeen 
yksikkömme kanssa Ruotsissa ja Saksassa, 
voisitko sinä mennä ja katsoa, mitä asialla voisi 
tehdä, ehdotti kolmas varatoimitusjohtajista 
Timo Hiillos, jonka vastuulle yksikkö silloin kuu-
lui. Niin käynnistyin puolen vuoden toimeksian-
toni silloisessa Leningradissa. 
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Strategisten ydintaitojen 
kehittäminen 
Developing Strategic Capabilities 
ISBN 9789523420007,  
e-kirja: 9789523420014, 228 sivua 

 
Esityksen tavoitteena 
on antaa kokonaiskuva 
siitä, miten globaalista 
kilpailukykyä ja kannat-
tavuutta voidaan kehit-
tää yrityksen avaintai-
toja kehittämällä: 

Yritysstrategia, laatu,  
nopeus, tuottava ja ei-
tuottava työ sekä mo-
dulaarisuus, toimittaja-

suhteet ja muutoksen johtaminen 

Kirjan aineisto oli merkittävä kimmoke tehdes-
säni koko Rauma Oy:n kansainvälistä organi-
saatiota koskevan valmennusohjelma-aloitteen; 
Development of Global Competitiveness P500. 
 

Prosessien kehittämisen koulutus 
ISBN 9789522283078,  
e-kirja: 9789522283085, 201 sivua 

 
Kirja  käsittelee seu-
raavia aiheita: 
Prosessijohtamisen ja 
kehittämisen mallit 
Prosessien kehittämi-
sen vaiheet: 
 
 
 
 
 

 
1. Kehitysohjelman käynnistys 
2. Prosessin kehitysprojektin käynnistys 
3. Prosessin kuvaus, mittaus ja ymmärtämi-

nen  
4. Prosessin kehittäminen  
5. Prosessin jatkuva mittaus ja palautteista op-

piminen  
6. Prosessin jatkuva kehittäminen  
7. Siirtyminen prosessin johtamiseen  
8. Prosessijohtaminen  
Muutoksen johtaminen  
Case Rantasalmen seurakunta  
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Benchmarking-prosessiopas 
ISBN  9789522282804,  
e-kirja:  9789522282798, 141 sivua 

 
Prosessiopas on tar-
koitettu kaikille jatku-
vasta kehittämisestä 
vastuussa oleville. Se 
pyrkii sekä nostamaan 
kehittämisinnostusta 
että kuvaamaan yksi-
tyiskohtaisesti 
benchmarking-tutki-
musprosessia.  
Kuvauksesta saa tar-

kan käsityksen siitä, mitä benchmarking käytän-
nössä on. Sen avulla yritys voi kokeilla sitä käy-
tännössä ja tehdä päätöksen laajemmasta kou-
lutuksesta benchmarking-toiminnan organisoi-
miseksi ja soveltamiseksi. 
MOTTO: Lainatkaamme toinen toisiltamme par-
haita menetelmiä, toimintatapoja ja toiminta-
edellytyksiä. Niitä on yllin kyllin ja mikä parasta, 
sitä lainaa ei tarvitse maksaa takaisin, ei aina-
kaan rahassa. 
 

Benchmarking-prosessi 
ISBN  9789522283238,  
e-kirja:  9789522283221, 139 sivua 

 
Kirja havainnollistaa 
yksityiskohtaisesti 
benchmarking-proses-
sin seitsemän vaihetta. 
Benchmarking-proses-
sin periaatteet ja vai-
heet:  
 
 
 
 
 

1. Määrittele benchmarking-kohde  
2. Tunnista benchmark-yritykset 
3. Opi, miten ME sen teemme 
4. Opi, miten HE sen tekevät 
5. Aseta tavoitteet  
6. Sovella ja ota käyttöön  
7. Vakiinnuta ja kehitä edelleen  
 
 
 
 

Benchmarking-pilottiohjelma 
ISBN  9789522283559,  
e-kirja:  9789522283542, 126 sivua 

Benchmarking-pilot-
tiohjelma soveltuu liike-
toimintaprosessien ke-
hittämiseen tehokkaalla 
ja innostavalla tavalla.  
Ohjelma toteutetaan 
soveltaen koulutusta, 
pilottiprojektien toteut-
tamista ja palautepäi-
viä.  
Siinä tehokkaalla ta-
valla yhdistetään esi-

merkkejä muista yrityksistä, koulutusta ja osal-
listujien kokemuksia ohjatun vuorovaikutuksen 
kautta. 
 

Benchmarking-käsikirja 
Benchmarking Manual 
ISBN  9789522283498,  
e-kirja:  9789522283481, 124 sivua 

Kirja sisältää 
benchmarking-proses-
sin vaihe vaiheelta. 

Siinä myös kuvataan 
todellisia benchmar-
king-tutkimuksia, jotka 
havainnollistavat 
benchmarking-proses-
sin soveltamista. 

Kirja soveltuu hyvin 
benchmarking-pilottioh-

jelman käsikirjaksi. 
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Kehityskunto-opas 
Introduction to the Development Fitness 
Program 
ISBN 9789522282972,  
e-kirja: 9789522282965, 133 sivua 

 
Kehityskunto-tutkimus 
on innovatiivinen tapa 
käynnistää oppiminen, 
kehittäminen ja muutos 
organisaatiossa. Ta-
voitteena on samalla 
kehittää organisaa-
tiossa muutosjohtamis-
taitoja.  
Kirjan esittelemä ohjel-
misto ei ole enää 
myynnissä, vaan sen 

korvaava on kehitteillä. Ohjelmisto antaa vink-
kejä oman tiedon keruun kehittämiseen. 

Kehityskunto-koulutus 
ISBN 9789522281746,  
e-kirja: 9789522281739, 157 sivua 
 

Kehityskunto-tutkimus 
on innovatiivinen tapa 
käynnistää oppiminen, 
kehittäminen ja muutos 
organisaatiossa. Ta-
voitteena on samalla 
kehittää organisaa-
tiossa muutosjohtamis-
taitoja.  
Kirja sisältää päivän tai 
kahden koulutusaineis-
ton, jossa käsitellään 

Kehityskuntotutkimuksen osa-alueet: kokonai-
suuden hallinta, tulevaisuuden hallinta, tuote-
hallinta, prosessihallinta, kehittämisen hallinta, 
muutoksen johtaminen ja oman muutoksen joh-
taminen. 
Kirjan sisältö vastaa kirjan Muutoshallinnan 
mestari –rakennetta ja sisältöä. 
Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi ilman varsinaista 
koulutusta. 
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Improving Your Organisation 
a portfolio of practical guides 
 
When implementing a 
management system or 
business excellence 
model, it can be difficult to 
know if you're on the right 
track. Even those organi-
sations who have been 
certified or have current 
systems in place need to 
know where they are com-
pared to similar organisations. 
 
These books help to determine a benchmark for your organi-
sation. They are also useful for providing new ideas, alterna-
tives to current operations and as a continual improvement 
tool.  
 
  
 
ChangeManager Pro (CMP) Improvement guides are published 
by Benchmarking Ltd, Finland with extensive experience in busi-
ness improvement methodologies. These publications and software 
are jointly developed with Excellence Finland (a member of EFQM), 
Nordic Innovation Centre, Finnish Standards Association, National 
Board of Education, SAI Global Australia, SME Foundation, Teknolo-
giainfo Teknova, The Federation of Finnish Enterprises, The Finnish 
Association for Human Resource Management - HENRY ry, The 
Finnish Work Environment Fund, The Finnish Ministry of Trade and 
Industry 
 
Our current international partners are: EFQM Brussels, SAI Global 
Australia, Swedish Standards Institute, Danish Standards, Latvian 
Association of Business Consultants, Alpina Business Books Rus-
sian, Tata McGraw Hill India, Uitgeverij LEMMA BV Netherland, 
American Society for Quality, ASQ, USA, The European Institute of 
Public Administration (EIPA), Standards and Quality, Russian, Daw-
son Books, UK. 
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Innovative and inspiring way to start 
learning, improving and changing 
 
aim high 
These easy-to-read manuals present the contents of various 
management models through self-assessment criteria, and help 
decipher the technical language that may be used in Standards 
or Management Guidelines.  
 
Every point or Clause is illustrated by an example from an av-
erage organisation and an example of an above-average, suc-
cessful performer. This helps to prioritise areas for improvement 
and to understand the features and benefits of the various 
frameworks. 
 
test yourself 
The self-assessment model aims to bring different viewpoints 
together to map out developmental needs quickly, systemati-
cally and in a participative manner. 
 
It shows areas that should be developed, where people agree 
or disagree and what people are already committed to. On this 
basis, a meaningful development project can be planned. 
 
from start to finish 
The Guides to a better organisation can be used at any stage 
of a management system – before one is implemented, to help 
understand a current system, continually improve a system, or 
as a check-up between audits. 
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Development models as everyday stories 
 
According to the main author of the Business Improvement Series 
Kari Tuominen, when you read a good development guide, learning 
and change start immediately. 

Together with a wide range of experts in their respective fields, Kari 
Tuominen, Benchmarking Ltd, has designed this series of develop-
ment guides for organisations. Every book tells the adult reader a 
good story, presents them a development model by way of interesting 
details. The theory and examples given in each book help you to un-
derstand what the matter to be learned will mean to you in practice, 
Tuominen summarises. 

– It should be possible to read the book through at one go, or two at 
most, so that you can still remember what was said at the beginning 
when you reach the end. 

In these books examples and stories are used to illustrate typical 
characteristics of average organisations, and how they operate and 
think, Kari Tuominen explains. The reader can recognise familiar 
things and it is easier for him to learn how something new can be 
linked to something already known. 

As a contrasting element to the above, the opposite side of the page 
tells the story of a successful organisation, how people act and think 
in a well-managed organisation or in one that has successfully gone 
through a process of change, Tuominen says. 

– The books do not attempt to teach or force any particular model on 
the reader; interpreting the contents of the book is the reader's job. 
The readers compare the two different stories and, in their minds, 
create a story that is appropriate for them.  

Examples taken from successful organisations help us to raise our 
limits and give us the courage to set our own targets higher, Kari 
Tuominen believes.  

– We learn everywhere by seeing differences. We also realise what 
factors go to make a successful performance. The successful are dif-
ferent from the average because the successful think and act differ-
ently. 

These books can be adapted as a development tool and training ma-
terial for both public organisations and business enterprises.  

Every point or Clause is illustrated by an example from an average 
organisation and an example of an above-average, successful per-
former. This helps to prioritise areas for improvement and to under-
stand the features and benefits of the various frameworks. 
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What does self-assessment mean for an 
organisation? 
 
A constructive approach to self-assessment creates the basis 
for the successful launch of a development project.  

The self-assessment process supports the organisation's need 
and preparedness for development by mapping out needs 
quickly, systematically and in a participative manner.  

Self-assessment quickly shows what should be developed, 
where people agree or disagree and what people are already 
committed to. It is on this basis that the real development project 
is planned. 

Self-assessment is a good first step in applying the quality 
awards model, building a quality management system, imple-
menting the six sigma development model or launching a pro-
gramme of process development or benchmarking.  

Self-assessment can also be used to test change management 
skills, monitor the progress of a development project, and meas-
ure the outputs of a project and their sustainability.  
 
What can you gain? 
Self-assessment lets you: 
– Discover what people think about the need for change 
– Identify the topics seen as important 
– Find out how good you are and how good you should be 
– See which opinions differ, which are the same   
– Know what are people already committed to 

Carrying out the survey in itself: 
– Makes us think in different ways and start learning 
– Creates a better understanding of change management 
– Encourages people to set higher targets 
– Creates commitment to change 

Reinforces the feeling that everybody is appreciated. 
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Development training 
 
With this series of guides your organisation can draw up a lead-
ership and development coaching programme. 

Who is the coaching meant for? 
The coaching is intended for top management, for people in-
volved in development and quality tasks and for managers and 
employees who need development skills.  

What is the objective of development? 
The objective of development is to improve the participant’s 
ability to understand, select, apply and learn tried and proven 
development models and to use them in launching a develop-
ment programme and achieving the development targets.  

Coaching may address such issues as: 
 learning to understand the business operation as a whole 
 improving management and development skills 
 learning the quality award model and drawing up an appli-

cation 
 learning management standards (quality, health, safety, en-

vironment, personnel, corporate social responsibility, pro-
ject management) 

 developing the operational system 
 implementing a development project (planning, implemen-

tation, follow-up of results and learning from results). 

What is the content of the coaching? 
The organiser of the coaching or each participant may choose 
the guides that are suited to their own goals.  

For many of books there is also a brief version available, de-
pending on the level at which the participant wants to approach 
the issue at hand. 

How is the coaching carried out? 
Coaching can be done as distance learning with supplementary 
training days or as part of a more extensive coaching pro-
gramme.  
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10. Excellence Frameworks – Baldrige  
Each book describes the contents of the Malcolm Baldrige Performance Excellence Framework, us-
ing questions and contrasting pairs of examples. The book will help you to identify the need and 
readiness for change, and will assist you with understanding the Excellence Framework in question 
by comparing your own practices with those of successful organisations. 

The Baldrige Criteria  
for Business Enterprises  
ISBN: 978-952-228-563-8,  
e-book: 9789523423664, 118 pages 

  
A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of the 
Malcolm Baldrige Per-
formance Excellence 
Framework. The book 
uses practical exam-
ples and everyday 
events to open up the 
Baldrige Criteria from 
the perspective of a 
Business Enterprise.  

Each assessment 
point in the book is illustrated comparing how av-
erage and excellent organisations perform.  

Examples taken from successful organisations 
help us to raise our limits and give us the courage 
to set our own targets higher.  
 

The Baldrige Criteria for  
Public Organizations 
ISBN: 978-952-228-562-1,  
e-book: 9789523423671, 118 pages 

  
A self-assessment 
workbook that has 
been drawn up as a 
self-assessment tool 
for organisations in 
the public sector and 
central and local gov-
ernment.  

The page presents 
examples, events, 
sayings and anec-
dotes, so that the 

reader can understand the reasons and conse-
quences without explanation.  
The books do not attempt to teach or force any 
particular model on the reader; interpreting the 
contents of the book is the reader's job. The 
readers compare the two different stories and, 
in their minds, create a story that is appropriate 
for them. 
 

The Baldrige Criteria for  
Educational Institutions 
ISBN: 978-952-228-561-4,  
e-book 9789523423688, 118 pages 

The book makes it easier to involve the entire 
staff of the educational institute in launching de-
velopment. 

 
Excellent educational 
institutions assess 
their own operations 
regularly and use this 
information to predict 
demands in their op-
erating environment. 
This forms the basis 
for the self-assess-
ment and self- im-
provement in this 
manual. 

Using the Baldrige 
Criteria, it provides a series of 32 questions and 
contrasting pairs of examples specifically for ed-
ucational facilities to help evaluate their perfor-
mance.  
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The Baldrige Criteria for  
Health Care Organizations 
ISBN: 978-952-228-560-7,  
e-book: 9789523423695, 118 pages 
 

 
A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of the 
Baldrige Criteria to 
help health care or-
ganisations in both 
public and private 
sectors initiate and 
implement organisa-
tional improvement.  

The book helps or-
ganisations identify 

areas that need improvement, helping the or-
ganisation make assessment more reliable and 
increasing the commitment of those participat-
ing in the project. 

Since evaluation is based on peoples’ opinions, 
all interpretations of what needs to be devel-
oped are correct. The research methodology is 
primarily to clarify what people are already com-
mitted to. It is assumed that people in an organi-
sation know the right answers if they are asked 
the right questions. 

 

The Baldrige Criteria for 
Entrepreneurs 
ISBN 978-952-228-559-1,  
e-book: 9789523423701, 118 pages 

 
A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of 
Baldrige Criteria and 
ISO 9001. The book 
describes the operat-
ing principles and phi-
losophies of profes-
sionals who are at the 
same time entrepre-
neurs.  

The examples are es-
pecially applicable to 

self-employed persons, where the staff com-
prises the entrepreneur him – or herself.  

The examples are applicable to professional en-
terprises, whatever their size as well as internal 
specialists in an organisation. 
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11. Excellence Framework – BEF (Australia) 
Each book describes the contents of the Business Excellence Framework (BEF, Australia), using 
questions and contrasting pairs of examples. The book will help you to identify the need and 
readiness for change, and will assist you with understanding the Excellence Framework in ques-
tion by comparing your own practices with those of successful organisations. 

 
The Business  
Excellence Framework 
ISBN: 978-952-228-785-4,  
e-book: 9789523423664, 185 pages 
  

A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of the 
Business Excellence 
Framework (BEF). 
The book uses practi-
cal examples and 
everyday events to 
open up the BEF Cri-
teria from the per-
spective of a Busi-
ness Enterprise.  

Each assessment 
point in the book is illustrated comparing how 
average and excellent organisations perform.  

Examples taken from successful organisations 
help us to raise our limits and give us the cour-
age to set our own targets higher.  
 

The Excellence Framework for  
Public Organisations 
ISBN: 978-952-228-784-7,  
e-book: 9789523423671, 115 pages 
  

A self-assessment 
workbook that has 
been drawn up as a 
self-assessment tool 
for organisations in 
the public sector and 
central and local 
government.  

The page presents 
examples, events, 
sayings and anec-
dotes, so that the 

reader can understand the reasons and conse-
quences without explanation.  
The books do not attempt to teach or force any 
particular model on the reader; interpreting the 
contents of the book is the reader's job. The 
readers compare the two different stories and, 
in their minds, create a story that is appropriate 
for them. 
 

The Excellence Framework for 
Educational Institutions 
ISBN: 978-952-228-783-0,  
e-book: 9789523423688, 115 pages 

The book makes it easier to involve the entire 
staff of the educational institute in launching 
development. 

 
Excellent educational 
institutions assess 
their own operations 
regularly and use 
this information to 
predict demands in 
their operating envi-
ronment. This forms 
the basis for the self-
assessment and self- 
improvement in this 
manual. 

Using the BEF Crite-
ria, it provides a series of 32 questions and 
contrasting pairs of examples specifically for 
educational facilities to help evaluate their per-
formance.  
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The Excellence Framework for 
Health Care Organizations 
ISBN 978-952-228-782-3,  
e-book: 9789523423695, 115 pages 

 
A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of the 
BEF Criteria to help 
health care organisa-
tions in both public 
and private sectors 
initiate and imple-
ment organisational 
improvement.  

The book helps or-
ganisations identify 

areas that need improvement, helping the or-
ganisation make assessment more reliable and 
increasing the commitment of those participat-
ing in the project. 

Since evaluation is based on peoples’ opin-
ions, all interpretations of what needs to be de-
veloped are correct. The research methodol-
ogy is primarily to clarify what people are al-
ready committed to. It is assumed that people 
in an organisation know the right answers if 
they are asked the right questions. 

 

The Excellence Framework for  
Entrepreneurs 
ISBN: 978-952-228-781-6,  
e-book: 9789523423701, 115 pages 

A self-assessment 
workbook that uses 
the structure of BEF 
Criteria and ISO 
9001. The book de-
scribes the operating 
principles and philos-
ophies of profession-
als who are at the 
same time entrepre-
neurs.  

The examples are 
especially applicable 

to self-employed persons, where the staff com-
prises the entrepreneur him – or herself.  

The examples are applicable to professional 
enterprises, whatever their size as well as in-
ternal specialists in an organisation. 
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12. Excellence Models  
The book and the Criteria applied (EFQM, Baldrige and BEF) will help you to identify 
the need and readiness for change by comparing your own practices with those of 
successful organisations. 

 
Process Management –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523422001,  
e-book: 9789523422018, 119 pages 
 

A self assessment 
workbook that shows 
how the EFQM, 
Baldrige or BEF 
framework can be used 
to provide an 
understanding of 
process management.  

Using the EFQM, 
Baldrige or BEF 
framework, the book 

contains questions that enable you to evaluate 
your own organization's management methods 
by comparing them with the process 
management operating model.  

The book, questions and self evaluation 
process can be adapted as a development tool 
and training material for the organisation even 
if the organisation does not adopt the process 
man-agement model. 

Six Sigma –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421981,  
e-book: 9789523421998, 126 pages 

 
A self-assessment 
workbook that uses the 
EFQM, Baldrige or BEF 
framework to provide 
an understanding of the 
Six Sigma.  

This book addresses 
the two facets of the 
Development Model – 
Leadership and Man-
agement. It uses the 

EFQM, Baldrige or BEF criteria, together with 
examples form organisations that have effec-
tively applied Six Sigma, to analyse an organi-
sation’s leadership capabilities and the Six 
Sigma Development Process to assess its 
management capabilities.  

Since many of the principles are typical of any 
development model, the evaluation process 
can give you valuable ideas for the develop-
ment of your own model. 
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Intrapreneurship –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421967,  
e-book: 9789523421974, 133 pages 

 
A self-assessment 
workbook that shows 
how Intrapreneurship, 
an entrepreneurial way 
of thinking, acting and 
feeling, can be applied 
to the functions of an 
organisation to find 
more efficient ways of 
operating and to create 
opportunities for em-
ployees.  

This book uses practical examples of how peo-
ple normally act in a situation and how they 
could act as an Intrapreneur in the same situa-
tion. The book also helps to project the EFQM, 
Baldrige or BEF framework to a personal level. 

The book introduces two people in positions of 
responsibility, Pete and Larry. They are both 
respected professionals, but they seem to 
have a different approaches and ways of think-
ing and acting.  

 

Learning and Development –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421943,  
e-book: 9789523421950, 106 pages 

 
Investors in People is 
an international 
standard for the 
continuous improve-
ment of people’s 
competencies and 
skills. 

Using the EFQM, 
Baldrige or BEF frame-
work and Investors in 
People Standard (IIP) 

this book can be used as an effective tool to 
build and improve competence and skills.  

The book provides an insight into the principles 
underpinning a learning, developing organi-
sation. It will increase understanding and 
provide a sense of the organisation's develop-
ment potential.  

 
Well-being at Work –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421240,  
e-book: 9789523421257, 130 pages 

A self-assessment workbook that uses the 
EFQM, Baldrige or BEF framework to provide 
guidance on the establishment and implemen-
tation of an Occupational Health and Safety 
Management (OH&S) Programme.  

OH&S activities are successful when they are 
part of an organisation's normal cooperation 
between different parties.  

 

 

 

 

 
 
The book presents 
pairs of examples that 
highlight questions of 
OH&S management as 
each organisation de-
velops its own program 
along the way towards 
a model that ensures 
better work capacity.  

The objective of this 
book is to improve 

health, safety and well-being at work and thus 
enhance performance. 

The book, questions and self-evaluation pro-
cess can be adapted as a development tool 
and training material for the organisation even 
if the organisation does not adopt the OH&S 
and well-being approach presented in the 
book. 
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Corporate Social  
Responsibility (CSR) –  
Excellence Criteria  
ISBN 9789523421448,  
e-book: 9789523421455, 136 pages 
 

A self-assessment 
workbook that uses the 
EFQM, Baldrige or BEF 
framework to provide 
guidance on how a 
company's operations 
influence its corporate 
social responsibility.  

CSR in this context is 
good corporate citizen-
ship in compliance with 

sustainable development and encompasses 
economic, environmental and social compo-
nents.  

This book presents pairs of examples that 
highlight different issues of social responsibil-
ity. It does not talk about right or wrong prac-
tices, simply different ones, so as to make the 
matter easier to understand and implement.  

The organisation can work in groups to evalu-
ate their own principles of social responsibility 
and compare them with the examples in the 
book as well as identifying their own develop-
ment needs and objectives. 

 

Change Management –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421813,  
e-book: 9789523421820, 104 pages 

 
Many management 
tools do not scope with 
change, so this book 
provides guidance on 
the various aspects of 
managing change and 
provides specific exam-
ples for a variety of sce-
narios.  

It looks at the steps in 
the process like plan-

ning change; resources and competencies; 
leading change and implementing change 
through contrasting pairs of examples. 

The book describes practices for managing 
change by comparing what average and suc-
cessful performers do.  

An organisation can use the book to assess its 
own change management practices and com-
pare them with the examples, identify its own 
development needs and objectives and its own 
way of launching and managing change pro-
grammes. 

 
Managing My Own Change –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421837,  
e-book: 9789523421844, 140 pages 

The book introduces two people in positions of 
responsibility, Henri and Markus. They are 
both respected professionals, but they seem to 
have a different approaches and ways of think-
ing and acting.  

 
 
Both of them have done 
well in their jobs but you 
can judge for yourself 
who of them has bene-
fited themselves and 
their organisations 
more. 

Henri’s and Markus’s 
examples point out the 
differences between 
ways of thinking and 

acting, and you can use these differences to 
assess your own actions and set yourself ap-
propriate practices and goals. 

 

 



12. Excellence Models 
 

ChangeManager Pro 73 

Competitive Advantage Through 
Mass- Customization 
ISBN: 9789523421851,  
e-book: 9789523421851, 138 pages  

 
A workbook that pro-
vides an insight into 
mass-customization 
of products and the 
importance of control-
lable operations for 
competitiveness. The 
book explains what 
mass-customization 
and modularisation 
is.  
It shows, through a 

comprehensive case study, how an organisa-
tion can assess its own product management 
practices, identify development needs and ob-
jectives and launch and manage a mass-cus-
tomization development program.  
The book applies the EFQM, Baldrige or BEF 
framework. 

Total Performance Scorecard  
ISBN: 9789523421929,  
e-book: 9789523421936, 139 pages 
 

The book describes 
how a company 
compiled and com-
bined scorecards 
throughout the or-
ganisation, right 
down to individuals 
and their jobs. The 
book combines a 
scorecard approach 
with the concepts of 
quality management, 
competence and 
learning manage-

ment.  

You can evaluate your current management 
process against the various components of the 
performance scorecard. Every point in the pro-
gram is illustrated by comparisons of "How 
were things done be-ore?" and "How are they 
done now?"  
The book applies the EFQM, Baldrige or BEF 
framework. 

How to Make Strategy  
Work for You  
Self-assessment Work Book for SME´s 
 ISBN: 9789523421790,  
e-book: 9789523421806, 118 pages 
 

Strategic manage-
ment is a team effort 
that needs to involve 
all levels of employ-
ees to realise the vi-
sion. These strategic 
plans need to be tar-
get-oriented and 
measurable and the 
implementation 
needs to be managed 

 

This handy manual shows a company planning 
its mission and strategy, defining financial posi-
tion and developing capabilities. This book 
demonstrates the importance of strategy plan-
ning for competitive assets and success. It de-
scribes the process in a certain company, as it 
was done before, and as it is done now. 

The book applies the EFQM, Baldrige or BEF 
framework. 
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Benchmarking in Practice 
Good practices and benchmarking  
studies  
ISBN: 9789523422049,  
e-book: 9789523422056 , 113 pages 

 
The book explains 
how benchmarking, 
the process of meas-
uring products and 
services against 
competitors and then 
adopting outstanding 
practices to improve 
performance, can be 
applied in your or-
ganisation.  

 

The book introduces the 10 Phase Bench-
marking Model and illustrates its use through a 
number of interesting case studies. It includes 
a comprehensive model to help organisations 
assess benchmarking activities and identifying 
development targets. 

“The book is pleasingly readable and is very 
well suited for introducing both personnel and 
management to the subject of benchmarking. I 
myself got many new ideas that I can use in 
my work.” 
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13. Excellence Models Quick Guides  
 

Six Sigma  
Quick Guide  
e-book 9789523423329 
33 pages 
 
 

 
Related to the book:   
Six Sigma –  
Excellence Criteria 
 

Intrapreneurship 
Quick Guide 
e-book 9789523423466 
37 pages 
 
 

 
Related to the book:   
Intrapreneurship –  
Excellence Criteria 

Learning and 
Development Quick 
Guide 
e-book 9789523423343 
37 pages 

 
Related to the book:   
Learning and Development –  
Excellence Criteria 

Well-being at Work 
Quick Guide 
e-book 9789523423367 
36 pages 
 

 
Related to the book:   
Well-being at Work –  
Excellence Criteria 

Corporate Social 
Responsibility 
Quick Guide 
e-book 9789523423381 
29 pages 

 
Related to the book:   
Corporate Social  
Responsibility (CSR) –  
Excellence Criteria 

Managing Change 
Quick Guide 
e-book 9789523423404 
37 pages 
 

 
Related to the book:   
Change Management –  
Excellence Criteria 
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Managing  
My Own Change 
Quick Guide 
e-book 9789523423428 
29 pages 
 

 
Related to the book:   
Managing My Own Change –  
Excellence Criteria   

Product Management 
Quick Guide 
e-book 9789523423442 
29 pages 
 
 

 
Related to the book:   
Competitive Advantage 
Through Mass-Customization 
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14. Management Systems  
The books in the series can be used both as workbooks for self-assessment and as 
manuals for developing and applying the different systems. By adapting these books to 
your own needs, you can at the same time learn about the criteria ISO management 
standard in question. 

 

Quality in Project  
Management – ISO 10006  
ISBN: 9789522288189,  
e-book: 9789519499741, 152 pages 

  
A self-assessment work-
book that provides guid-
ance on quality manage-
ment in projects of vary-
ing complexity, duration, 
environment and product 
or process.  

 

 

 

Examples of the thinking and methodology 
behind successful and average organisa-
tions provide concrete understanding of ISO 
10006.  

The book, questions and self-assessment 
can be adapted as a development tool and 
training material for the organisation even if 
the organisation does not adopt the ISO 
10006 based project management system.   
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15. Investors in People 
How to apply the Investors in People standard 
 

Introducing Learning and  
Development – Part 1 
10 probing questions and  
contrasting pairs of examples 
ISBN:  e-book: 9789522280688, 28 pages 

  
This book describes 
the 10 criteria of the 
IIP standard through 
practical contrasting 
pairs of examples.  

With the help of these 
descriptions and the 
self-assessment 
questions readers can 
understand the con-
tent of the standard 
better and assess the 

usefulness of the standard and of the series for 
their own organisation.  

Encouraging Learning and  
Development – Part 2 
25 probing questions and  
contrasting pairs of examples 
ISBN: 9789522288165,  
e-book: 9789522280695, 100 pages 

  
With the help of the 
book the whole organ-
isation can participate 
in assessing the or-
ganisation’s personnel 
management, and 
identify its strengths 
and development tar-
gets. 

The book is a story of 
two different ways of 
looking at personnel 

development. Readers can read the two differ-
ent stories and think about what the story might 
be in their own organisation. 

Leading Learning and  
Development – Part 3 
40 probing questions and  
contrasting pairs of examples 
ISBN: 9789522288158,  
e-book: 9789525672459, 130 pages 
  

The book illustrates 
how personnel man-
agement is experi-
enced at different lev-
els of the organisation: 
leaders, managers, 
personnel and person-
nel representatives.  

The book is suitable for 
learning, understand-
ing and applying the 
content of the IIP 

standard. It also serves as a self-assessment 
method and provides impetus for developing 
personnel management. 

 

Coaching Learning and  
Development – Part 4 
120 probing questions and 1000 answers 
ISBN: 9789523421905, 
e-book: 9789523421912, 183 pages 
  

The manual is a suita-
ble aid to in-depth un-
derstanding of the IIP 
standard and for de-
veloping the organisa-
tion’s applications of 
the standard. The tar-
get group is personnel 
management experts. 

It includes questions 
and illustrates their 
content in interviews 

with leaders, managers, personnel and person-
nel representatives.  

The manual includes ChangeManager LE soft-
ware for self-assessment. 
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16. Entrepreneurship 
These books describe the operating principles and philosophies for entrepreneurs. The 
examples are especially applicable to self-employed persons, where the staff comprises 
the entrepreneur him- or herself. By adapting these books to your own needs, you can at 
the same time learn about the criteria if EFQM, Baldrige and BEF Excellence Framework. 
 

Starting up your  
Professional Service  
Enterprise  
ISBN 9789523422087,  
e-book 9789523422094, 109 pages 

  
The book describes 
through parallel ex-
amples how Al and 
Sam think and act 
when starting their 
consulting business 
with the help of 
EFQM, Baldrige or 
BEF framework and 
the ISO 9001 stand-
ard. 
The book describes 
how they act and 

think in their role as professional service provid-
ers. 

Starting up Your Skilled Trade 
Business Enterprise  
ISBN 9789523422063,  
e-book: 9789523422070, 113 pages 

  
Both Ron and Larry 
are about forty and 
each of them has ac-
quired experience of 
working with farm 
buildings, machines 
and renovation work.  

Each of them has 
completed a machine 
and woodwork course 
at a vocational school 
and worked off and 

on for local building firms.  

From more or less the same starting line they 
decide to set up their own company offering 
building and renovation services. 

 

Managing Processes in your  
Professional Service Enterprise  
ISBN: 9789523422100,  
e-book: 9789523422117, 128 pages 

  
The book demon-
strated how Al and 
Sam act and think re-
garding the seven 
processes in their 
service provider busi-
ness with the help of 
the EFQM, Baldrige 
or BEF framework 
and the ISO 9001 
standard.  
 
 

 
The examples are applicable to professional en-
terprises, whatever their size, as well as to in-
house specialists in an organisation. 

The book demonstrated seven processes: 
 
 The future planning processes  
 The resource planning process 
 The product development process  
 The sales process  
 The research assignment 
 The development assignment  
 The training assignment 
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Managing Your Business 
Enterprise 
ISBN: 9789523422148,  
e-book: 9789523422155, 113 pages 

Excellent educational 
institutions assess 
their own operations 
regularly and use this 
information to predict 
demands 
 A self-assessment 
workbook. The book 
describes the operat-
ing principles and phi-
losophies of profes-
sionals who are at the 
same time entrepre-

neurs.  
The examples are especially applicable to self-
employed persons, where the staff comprises 
the entrepreneur him – or herself. 
The examples are applicable to professional en-
terprises, whatever their size as well as internal 
specialists in an organisation. 
 

Managing Educational Institutions 
ISBN: 9789523422186,  
e-book: 9789523422193, 118 pages 

Excellent educational 
institutions assess 
their own operations 
regularly and use this 
information to predict 
demands in their oper-
ating environment. 
This forms the basis 
for the self-assess-
ment and self- im-
provement in this man-
ual. 
Using the Excellence 

Model, it provides a series of 32 questions and 
contrasting pairs of examples specifically for ed-
ucational facilities to help evaluate their perfor-
mance. 
 

 

Managing  
Health Care Organisations  
ISBN: 9789523422162,  
e-book: 9789523422179, 113 pages 

A self-assessment 
workbook that uses the 
structure of the Excel-
lence Model to help 
health care organisa-
tions in both public and 
private sectors initiate 
and implement organi-
sational improvement.  

The book helps organi-
sations identify areas 
that need improve-
ment, helping the or-

ganisation make assessment more reliable and 
increasing the commitment of those participat-
ing in the project. 
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 17. The Path to Development book series 
 Company Cases 
 

Developing the Combine Harvester 
Plant: Svenska Rosenlew Ab 
ISBN: 9789522285027,  
e-book: 9789522285034, 120 pages 

 
Volvo had decided to 
concentrate on construc-
tion equipment within 
heavy machinery and 
give up other industrial 
machinery. 
Rosenlew had made the 
decision to become a 
leading manufacturer of 
small and medium size 
harvesters and acquired 

Electrolux owned combine harvester business in 
Sweden, Aktiv Fisher. 
The target was to develop the Swedish unit, 
Svenska Rosenlew Ltd, to a level of equality and 
20 % more productive than the Finnish unit.  
 

Developing the Injection Mould 
Business: Rosenlew Tools 
ISBN 9789522284884,  
e-book 9789522284891, 55 pages 

Rosenlew Tools mar-
keted, designed, and 
manufactured sophisti-
cated injection moulds for 
the Scandinavian televi-
sion and automobile in-
dustries. 
In order to achieve the 
overall goal, the company 
had to win a strong posi-
tion in the market and im-

prove profitability considerably.  
The company had been making heavy losses 
for many years, in spite of significant growth. 
The goal was to achieve a return on equity of 
14 percent within three to four years. 
 

Global Competitiveness - Part 2: 
Preparing the Development 
Program: Rauma Oy 
ISBN 9789523423732,  
e-book 9789523423749, 107 pages 

 
The book presents idea 
presentation, contents, 
benchmarks, interviews 
and phases of the 
Development Program 
based on Rauma 
Group Strategy. All four 
of the Rauma Group's 
main divisions operate 
worldwide. These 
business operations 
stem largely from 

acquisitions and restructuring carried out. The 
Framework for Development of Global 
Competitiveness was Module 1: Global 
strategy and organizing for global competition, 
Module 2: Development of core competences, 
Module 3: Management of change.  

Global Competitiveness - Part 3: 
Guidelines for the Training 
Modules: Rauma Oy 
ISBN: 97895234237569  
e-book: 9789523423763, 169 pages 
 

The presents 
objectives and 
contents of four 
training modules:  
The objective of the 
MODULE 1 is: Organ-
izing for Global Com-
petition. 
The objective of the 
MODULE 2 is: Devel-
opment of Core Com-
petencies. 

The objective of the MODULE 3 is: Manage-
ment of Change.  
“Modules” 4 and 5 are Global Learning and Fol-
low up. 
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 The Path to Development book series 
 Company Cases 
 

ABB T50: Customer Focus 
Program: Rauma Oy 
ISBN: 9789522284372,  
e-book: 9789522284365, 249 pages 
 

Percy Barnevik, presi-
dent and CEO of ABB 
Asea Brown Boveri, 
was a corporate pio-
neer. He was moving 
more aggressively than 
any CEO in Europe, 
perhaps in the world, 
to build the new model 
of competitive enter-
prise - an organization 
that combines global 
scale and world-class 

technology with deep roots in local markets.  

He was working to give substance to the end-
lessly invoked corporate mantra, “Think global, 
act local. We applied ABB as a benchmark for 
our “Global Competitiveness P500 -program”. 

 

Developing the Forest Machine 
Group: Rauma Repola 
ISBN 9789522284815,  
e-book 9789522284808, 138 pages 

This book is the results 
of a pre-study carried 
out on FMG. It de-
scribes how FMG 
should move away 
from strictly national or-
ganization to a trans-
national structure in or-
der to fully exploit its 
total strength in the 
arena of worldwide 
competition 

In addition to the above structural 
reorganization, this Case describes how FMG 
should streamline its product family and 
production and reorganize R&D in order to 
attain efficiency which will in turn make of it the 
profitability leader in the field. 
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 The Path to Development book series 
 Business Key Capabilities 
 

Developing Strategic Capabilities 
ISBN: 9789523420045,  
e-book: 9789523420038, 185 pages 

 
The title of this book is 
based on the develop-
ment program, Develop-
ment of Global Competi-
tiveness, launched by 
Martti Unkuri in Rauma 
Corporation. 

Development through: 
global architecture and 
global strategy, main 

emphasis on superior core capabilities and real-
ization though mastering management of 
change 

Emphasis on superior core capabilities: 1) Cor-
porate Strategy, 2) Quality, 3 Speed, 4) Value-
Added / Non-Value-Added Work, 5) Supply 
Management, 6) Managing Change 

 

Process Improvement and 
Benchmarking 
ISBN 9789522283436,  
e-book 9789522283429, 131 pages 
 

To develop core capa-
bilities in systematic 
manners, you have to 
identify key business 
processes that are criti-
cal increasing cus-
tomer satisfaction and 
where core capabilities 
are needed. 
External and internal 
customers are to be 
determined for these 

key processes as well as performance metrics 
and performance targets. 

Development  
Fitness Program Guide 
ISBN: 9789523423992,  
e-book: 9789523424005, 132 pages 

 
Purpose of the assess-
ment is to involve the key 
people in an organization 
in identifying and inspir-
ing development needs 
and opportunities in or-
der to get the develop-
ment program launched. 

Development Fitness Training 
Program 
ISBN: 9789523424135,  
e-book: 9789523424142, 171 pages 

 
The content of the 
training program for 
the Development 
Fitness approach. 
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The Path to Development book series 
Benchmarking  
 
Motivation for Benchmarking 
ISBN:  9789522283450,  
e-book:  9789522283443, 222 pages 

 
All companies have the 
same desire and the 
same goal: to develop 
and to improve, in or-
der to gain greater 
competitiveness and 
profitability. In trying to 
achieve this, compa-
nies are faced with the 
same difficult ques-
tions:  

1) What should we perform better, 2) how much 
better, 3). How well could we perform it, 4) How 
do we manage and lead the change? 
The aim of this book is to be a challenge to all 
those who are in charge of sustainable develop-
ment to look around and see the immense de-
velopment opportunities someone else has al-
ready taken advantage of.  

Introducing Benchmarking 
ISBN: 9789522283412 
e-book: 9789522283405, 188 pages 

 
Contents of the book: 
 Benchmarking Cat-
egories  
 Where Do We Find 
Benchmark Compa-
nies? 
 Benchmarking ben-
efits  
 Introducing Bench-
marking in a Company  
 

 Placing Benchmarking in a Company 
 Organizing Benchmarking for Continuous 

Improvement  
 Supporting Benchmarking  
 Obstacles to Benchmarking  
 he Benchmarking Code of Conduct  
 

Benchmaking Process 
ISBN: 9789522283245         
e-book: 9789522283252, 264 pages 

 
Description of the 
benchmarking process 
in seven phases. 
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Benchmarking Pilot Program 
ISBN:  9789522283535,  
e-book:  9789522283528, 143 pages 

The program Is suita-
ble for the organiza-
tions that want: 
to develop their busi-
ness processes 
through benchmarking, 
to disseminate best 
practice within the or-
ganization or from out-
side, to launch the de-
velopment program 
that is guaranteed to 

achieve its targets. 
A program model is also suitable for application 
to other development models. A program is ap-
plicable as a standalone program or as part of 
broader management training 
 

Benchmarking Manual 
ISBN: 9789522283511,   
e-book: 9789522283504, 198 pages  

This book is related to 
the book Benchmark-
ing Pilot Program in-
cluding a thorough de-
scription of the bench-
marking process of 
seven phases and re-
lated real-life cases. 
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 The Path to Development book series 
 Managing Change 
 

Change Management –  
Excellence Criteria  
ISBN: 9789523421813,  
e-book: 9789523421820, 102 pages 

 
Many management tools 
do not scope with 
change, so this book 
provides guidance on the 
various aspects of man-
aging change and pro-
vides specific examples 
for a variety of scenarios.  

It looks at the steps in 
the process like planning 
change; resources and 

competencies; leading change and implement-
ing change through contrasting pairs of exam-
ples. 

An organisation can use the book to assess its 
own change management practices and com-
pare them with the examples, identify its own 
development needs and objectives.  

Management of Change 
ISBN 9789522283160,  
e-book 9789522283177, 153 pages 
 

Management of 
change has become 
one of the most crucial 
competitive weapons. 
Well planned and rap-
idly implemented 
changes in products, 
marketing, production 
and perhaps the entire 
business process are 
tactics which can set 
you apart from the 

competition. time is just as important a competi-
tive factor. you must master it. it's not enough to 
cut product and ser-vice lead times in half. you 
must also cut in half the time required to imple-
ment change 
This doesn't happen by itself. It requires its own 
unique solutions and systematic methods. 
 

Att leda förändringar 
ISBN 9789522283153,  
e-book 9789522283146, 67 pages 
 

Att behärska 
förändringsprocesser 
har blivit en av de 
viktigaste 
konkurrensfaktorerna. 
Med bra planerad och 
snabbt genomförda 
ändringar av produkter, 
marknadsföring, 
produktion och 
eventuellt hela 
affärssystemkan du ta 

avgörande steg gentemot dina konkurrenter 
tiden har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. 
Du måste behärska den. Det räcker inte, att Du 
halverar genomloppstider för produkter och 
service, utan Du måste även halvera tiden som 
förändringsprocessen kräver Detta sker inte av 
sig självt, utan Du måste hitta egna metoder  

Achieving Results through  
Managing Change 
ISBN 9789522283115,  
e-book 9789522283108, 76 pages 
 

The objective of this 
book will be to tell you, 
using some examples 
and partly based on 
my own experiences: 
What kind of internal 
change processes are 
taking place in some 
Finnish companies 
and what factors 
should be taken into 
consideration in order 

to achieve success in these processes. 
Although I mention a particular Finnish 
company, most of issues which I will bring up 
concern generally all western firms. 
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1982 - 85 President, Combine Harvesters,  

Svenska Rosenlew Ab, Sweden 
1986  General Manager, Rosenlew Packaging Division 
1987  General Manager, Rosenlew Tools Profit Center 
 
Repola Ltd. 
1988 - 1992 Vice President, Business Development, Rauma Group 
 
A. Ahlstrom Corporation  
1992 / 93 Plant Manager, Glass Containers 
1993 - 1994 Vice President, Operations Development, 
  Ahlstrom Machinery 

Benchmarking Ltd 
1995 -   President, Oy Benchmarking Ltd 



 

 

 

Well begun is 
half done! 

Benchmarking Ltd
www.changemanager.org

Change is like a rocket. 
It requires an enormous amount of energy 

to get started. 
 After that nothing can stop it.

Ordering books, question batches and 
ChangeManager Pro software: www.changemanager.org 


