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Itsearvioinnilla vauhtia
kehittämiseen
Osallistavan ja innostavan
itsearvioinnin avulla luodaan
edellytykset
kehittämisen hyvälle käynnistymiselle.
Itsearvioinnin avulla saadaan nopeasti selville, mitä on kehitettävä, mistä ollaan samaa tai eri mieltä,
ja mihin ihmiset ovat jo
valmiiksi sitoutuneita. Tämän perusteella suunnitellaan varsinainen kehitysprojekti.

Itsearvioinnin työkirjat
Opimme erojen ja vertailun avulla
Kirjat kuvaavat eri johtamis- ja kehittämismallien sisällön arviointikohtina. Jokaista arviointikohtaa havainnollistetaan vertailulla, mitä tekevät keskinkertaiset organisaatiot ja mitä menestyvät. Vaikeaselkoinen kapulakieli on käännetty helposti ymmärrettäviksi jutuiksi ja esimerkeiksi.
Kun samanaikaisesti näemme kaksi eritasoista suoritusta,
ymmärrämme, mistä ero johtuu, ja pystymme luomaan omat
kehitysratkaisumme.
Menestyvän organisaation esimerkit luovat uutta mielikuvaa
paremmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat tavoitteet 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
kehittämiskirjaa lukiessa oppiminen ja muutos käynnistyvät heti.
Kari Tuominen on suunnitellut organisaatioiden käyttöön kehittämiskirjasarjan, jonka kukin kirja kertoo aikuiselle lukijalle kiinnostavien
yksityiskohtien avulla hyvän tarinan, kehittämismallin. Kirjan esittämä
teoria 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
tunnistamaan tuttuja asioita, ja hänen on helpompi oppia, kun uusi
asia voidaan kytkeä johonkin itselle tunnettuun.
Vastapainoksi edelliselle kirjan aukeaman toisella puollella on Tyypillistä menestyville organisaatioille -osio, jossa kerron, miten toimitaan
ja ajatellaan hyvin hoidetuissa, tai muutoksia tehneissä organisaatioissa, Tuominen selittää.
– Sivulla ei tyrkytetä, selitetä tai opeteta mitään; siellä kerrotaan tapahtumia, sanomisia, pikku tarinoita ja tapoja toimia. Lukija saa itse
päätellä, mikä niistä hänelle sopii.
Menestyvän organisaation esimerkit nostavat lukijan mielikuvaa paremmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat tavoitteet aikaisempaa korkeammalle, Kari Tuominen vakuuttaa. Sivulla kuvataan
sellaista, mikä toimii, ei täydellisyyttä.
CMP-kirjasarjan kustantaja: Oy Benchmarking Ltd. Yhteistyökumppaneina ovat olleet: Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry, Laatukeskus, Opetushallitus, PKT-säätiö, Nordic Innovation Centre, SAI Global Australia, Suomen Standardisoimisliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologiainfo Teknova ja Työsuojelurahasto
Kansainväliset yhteistyökumppanimme ovat: EFQM Brussels, SAI
Global Australia, Swedish Standards Institute, Danish Standards,
Latvian Association of Business Consultants, Alpina Business Books
Russian, 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, Dawson Books, UK.
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Kehittämisvalmennus
Opassarjan avulla organisaatio voi laatia johtamisen ja kehittämisen 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 ymmärtää, valita, soveltaa ja oppia hyväksi koettuja kehittämisen
malleja 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, turvallisuus, ympäristö, henkilöstö, yhteiskuntavastuu, projektijohtaminen)
 toimintajärjestelmän kehittämiseen
 kehittämisprojektin toteuttaminen (suunnittelu, toteuttaminen, 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 aiheeseen.
Valmennuksen toteutus:
Valmennus voidaan suorittaa etäopiskeluna, täydennettynä
koulutuspäivillä tai osana laajempaa valmennusohjelmaa.

ChangeManager Pro™

5

LAATUPALKINTOMALLIT
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LAATUPALKINTOMALLIT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kukin kirja kuvaa jonkin laatupalkintomallin havainnollisten esimerkkiparien avulla.
Kirjat sopivat kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistamiseen sekä kyseisen laatupalkintomallin ymmärtämiseen, kun verrataan omaa toimintaa menestyvien organisaatioiden esimerkkeihin.

Euroopan
laatupalkintomalli
yrityksille - 2013

Euroopan
laatupalkintomalli
julkishallinnolle - 2013
The EFQM Excellence Model for
Public Organisations - 2013
ISBN 978-952-228-660-4,
e-kirja: 978-952-228-666-6, 136 sivua

The EFQM Excellence Model for
Business Enterprises - 2013
ISBN 978-952-228-661-1,
e-kirja: 978-952-228-667-3, 136 sivua

Kirja, kysymykset ja
itsearviointi soveltuvat
organisaation
kehittämistyökaluksi ja
koulutusmateriaaliksi,
vaikka organisaatio ei
ottaisikaan EFQMmallia käyttöön.

Kirja kuvaa Euroopan
laatupalkintomallin
avulla suuren joukon
toimintaperiaatteita ja
ajattelua, jotka ovat
tarpeellisia
organisaation
menestykselle.
Se kuvaa Euroopan
laatupalkintomallin
sisällön
käytännöllisten
yrityselämän esimerkkien ja jokapäiväisten
tapahtumin avulla. Kutakin mallin arviointikohtaa
havainnollistetaan vertailulla, mitä tekevät
keskinkertaiset ja mitä menestyjät.

Tämä kirja avaa auki
käytännön
esimerkkien avulla
Euroopan
laatupalkintomallin arviointialueet ja
arviointikohdat julkishallinnon organisaation
esimerkkien avulla.

Johdatko oppilaitosta
laadukkaasti - 2013

Johdatko terveydenhuoltoorganisaatiota
laadukkaasti - 2013

The EFQM Excellence Model for
Educational Institutions - 2013
ISBN 978-952-228-659-8,
e-kirja: 978-952-228-665-9, 120 sivua

The EFQM Excellence Model for
Health Care Organisations - 2013
ISBN 978-952-228-658-1,
e-kirja: 978-952-228-664-2, 117 sivua

Kirja sopii
kehittämiskohteiden ja
muutosvalmiuksien
tunnistaminen sekä
Euroopan
laatupalkintomallin
ymmärtämiseen
vertaamalla omaa
toimintaa menestyvien
oppilaitosten
esimerkkeihin.
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Kirja avaa auki
käytännön
esimerkkien avulla
Euroopan
laatupalkintomallin
arviointialueet ja
arviointikohdat
julkishallinnon ja
yrityksen harjoittaman
terveydenhuollon
esimerkeillä.
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LAATUPALKINTOMALLIT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Euroopan laatupalkintomalli
yrittäjälle - 2013

Henkilöstöjohtamisen
laatupalkintomalli - 2013

The EFQM Excellence Model for
Entrepreneurs – 2013
ISBN 978-952-228-657-4,
e-kirja: 978-952-228-663-5, 118 sivua

Human Resource Management –
Excellence Criteria - 2013
ISBN 978-952-228-656-7,
e-kirja: 9789522286628, 79 sivua

Henkilöstöjohdon
ryhmä - HENRY ry
jakaa vuosittain
henkilöstöjohtamisen
laatupalkinnon.
Laatupalkinto antaa
tunnustusta
erinomaiselle
henkilöstöjohtamisell
e Suomessa.
Laatupalkintovoittaja
valitaan kriteereillä,
jotka perustuvat Suomen laatupalkinnon
arviointiperusteisiin, joka vastaa Euroopan
laatupalkintomallia (EFQM).

Kirja kuvaa
asiantuntijayrittäjän
soveltamia
toimintaperiaatteita ja
ajattelua. Erityisesti
esimerkit
havainnollistavat
yhden
henkilönasiantuntijayri
tystä jossa,
henkilöstön
muodostaa yrittäjä
itse.
Olli ja Sami ovat itsenäisiä konsulttiyrittäjiä. Kirja
kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien avulla Ollin
ja Samin tapaa toimia ja ajatella heidän
johtaessaan omaa yritystään. Kumpikin on
heistä pärjännyt omalla tavallaan, ainakin
toistaiseksi.

Arvioimalla oman organisaation
henkilöstöjohtamista Henkilöstöjohtamisen
laatupalkintomallin avulla ymmärtää, miten
henkilöstöjohtaminen liittyy organisaation
muuhun johtamiseen.

Johdatko julkista
organisaatiota laadukkaasti – CAF

Kysymyksiin
vastaaminen ei vaadi
CAF-mallin
osaamista. Kukin
antaa oman arvionsa
mielikuvansa
perusteella. Kirjan
tehtävänä on
kehittää tätä
mielikuvaa.
"CAF-malli ja tämä
työkirja auttavat
julkisen hallinnon organisaatioita
hahmottamaan laadunhallintaa
kokonaisvaltaisesti. Kirja sopii hyvin
itsearvioinnin työkirjaksi etenkin, kun
halutaan osallistaa henkilöstöä laajasti itse
prosessiin."

The Common Assessment Framework – CAF
28 kysymystä: ISBN 978-952-228-858-5,
e-kirja: 952-5672-25-5, 104 sivua
60 kysymystä: ISBN 978-952-228-857-8,
e-kirja: 952-5672-23-9, 152 sivua
Tämä kirja perustuu julkaisuun Yhteinen
arviointimalli (CAF, Common Assessment
Framework). CAF on laadittu ensisijaisesti
itsearviointityökaluksi julkisen sektorin
organisaatioille niin valtionhallintoon kuin
kuntiinkin.
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LAATUPALINTOMALLIT – pikaoppaat – 2013 (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Pikaoppaat ovat lyhennelmiä oppaista

Yritysorganisaation
johtaminen
pähkinässä

Julkishallintoorganisaation
johtaminen pähkinässä

Oppilaitoksen
johtaminen
pähkinässä

e-kirja: 9789522280732
42 sivua

e-kirja: 9789522280756
42 sivua

e-kirja: 9789522280770
42 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Euroopan
laatupalkintomalli yrityksille
ISBN 978-952-228-859-2,
e-kirja: 9789522282163

Lyhennelmä kirjasta: Euroopan
laatupalkintomalli
julkishallinnolle
ISBN 978-952-228-860-8,
e-kirja: 9789522282170

Lyhennelmä kirjasta: Johdatko
oppilaitosta laadukkaasti
ISBN 978-952-228-861-5,
e-kirja: 9789522282187

Terveydenhuoltoorganisaation
johtaminen pähkinässä

Yrittäjä pähkinässä
e-kirja: 9789522281593
38 sivua

Julkisen organisaation
johtaminen
pähkinässä – CAF

e-kirja: 9789522280794
42 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Johdatko
terveydenhuolto-organisaatiota
laadukkaasti
ISBN 978-952-228-862-2,
e-kirja: 9789522282194

ChangeManager Pro™

e-kirja: 9789522280831
44 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Euroopan
laatupalkintomalli yrittäjälle
ISBN 978-952-228-858-5
e-kirja: 9789522280718
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Lyhennelmä kirjasta: Johdatko
julkista organisaatiota
laadukkaasti - CAF, 28
ISBN 978-952-228-857-8
e-kirja: 9525672239

EFQM-ARVIOINTIALUEET
EFQM 1 - Johtajuus - 2013 ...........................................................10
EFQM 2 - Strategia - 2013 .............................................................11
EFQM 3 - Henkilöstö - 2013 ..........................................................11
EFQM 4 - Kumppanuudet ja resurssit - 2013 ................................11
EFQM 5 - Prosessit - 2013 ............................................................11
EFQM 6-9 - Tulokset - 2013 ..........................................................11
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EFQM-ARVIOINTIALUEET (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
EFQM-kirjasarja kattaa Euroopan laatupalkintomallin arviointialueet sekä niiden arviointikohdat. Kirjat sisältävä kyseisen arviointialueen pikaoppaat.

EFQM 1 Johtajuus - 2013

EFQM 2 Strategia - 2013

EFQM 3 Henkilöstö - 2013

ISBN 978-952-228-637-6,
e-kirja: 978-952-228-638-3,
156 sivua

ISBN 978-952-228-635-2,
e-kirja: 978-952-228-636-9,
139 sivua

ISBN 978-952-228-633-8,
e-kirja: 978-952-228-634-5,
166 sivua

EFQM 5 Prosessit - 2013

EFQM 6-9 Tulokset - 2013

ISBN 978-952-228-629-1,
e-kirja: 978-952-228-630-7,
172 sivua

ISBN 978-952-228-626-0,
e-kirja: 978-952-228-627-7,
162 sivua

.

EFQM 4 –
Kumppanuudet ja
resurssit - 2013
ISBN 978-952-228-631-4,
e-kirja: 978-952-228-632-1,
180 sivua
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EFQM ARVIOINTIALUEET – pikaoppaat
EFQM 2013
JOHTAJUUS
Johtajuus pähkinässä EFQM 1 ..........................................................13
Organisaation elämäntehtävä pähkinässä - 1a ..................................13
Johtamisjärjestelmän kehittäminen pähkinässä - 1b ..........................13
Johtajien ulkoiset suhteet pähkinässä - 1c.........................................14
Erinomaisuuden vahvistaminen - 1d ..................................................14
Muutoksen suunnittelu ja johtaminen pähkinässä -1e........................14
STRATEGIA
Strategia pähkinässä EFQM 2 ...........................................................15
Strategian ulkoinen tieto pähkinässä - 2a ..........................................15
Strategian sisäinen tieto pähkinässä - 2b...........................................13
Strategian kehittäminen pähkinässä - 2c ...........................................16
Strategian toteuttaminen pähkinässä - 2d .........................................16
HENKILÖSTÖ
Henkilöstö pähkinässä ─ EFQM 3 .....................................................17
Henkilöstösuunnittelu pähkinässä - 3a...............................................17
Oppinen ja kehittyminen pähkinässä - 3b ..........................................17
Osallistuminen ja valtuuttaminen pähkinässä - 3c .............................18
Organisaation vuoropuhelu pähkinässä - 3d......................................18
Henkilöstön hyvinvointi pähkinässä - 3e ............................................18
KUMPPANUUDET JA RESURSSIT
Kumppanuudet pähkinässä - 4a.........................................................19
Taloudelliset resurssit pähkinässä - 4b ..............................................19
Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - 4c .........................................19
Teknologia pähkinässä - 4d ...............................................................20
Tiedot ja tietämys pähkinässä - 4e.....................................................20
PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT
Prosessit pähkinässä 5 ......................................................................21
Prosessien suunnittelu ja hallinta pähkinässä - 5a.............................21
Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen pähkinässä - 5b....................21
Tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja myynti pähkinässä - 5c ......22
Tuotteita ja palveluja tuotetaan ja toimitetaan pähkinässä - 5d..........22
Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen pähkinässä - 5e ...............22
TULOKSET
Asiakastulokset - 6 .............................................................................23
Henkilöstötulokset - 7.........................................................................23
Yhteiskunnalliset tulokset - 8..............................................................23
Toiminnan tulokset - 9........................................................................23
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EFQM ARVIOINTIALUEET –pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
EFQM 2013
Kirjasarja kuvaa Euroopan laatupalkintomallin arviointikohtien sisällön havainnollisina esimerkkipareina.

Organisaation elämäntehtävä
pähkinässä

EFQM 1
JOHTAJUUS

1a - 15 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN e-kirja: 9789522280893, 28 sivua

Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten johtajat luovat yritykselle mission ja
vision sekä edistävät niiden toteutumista. Myös tarkastellaan, miten he kehittävät pitkäkestoiseen menestymiseen
vaadittavia arvoja eettisiä periaatteita ja
toimivat itse niiden mukaisesti.

Johtajat kehittävät mission, vision, arvot ja
eettiset periaatteet sekä toimivat erinomaisuutta edistävän kulttuurin esikuvina
Menestyvässä organisaatiossa johtajat ja
esimiehet osallistuvat
aktiivisesti organisaation toiminta-ajatuksen,
vision, arvojen ja eettisten periaatteiden
luomiseen ja kehittämiseen.
Ei riitä, että ne on määritelty ja esitetty henkilökunnalle. Jokaisen pitää ymmärtää, miten
ne ovat syntyneet sekä miten ihmiset ymmärtävät niiden tarkoituksen ja sisällön.

Johtamisjärjestelmän
kehittäminen pähkinässä
1b - 11 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522280916, 32 sivua
Johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen,
toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen
Menestyvissä organisaatioissa johtajat kehittävät
organisaatiorakennetta ja prosessien hallintaa.
He varmistavat, että prosessit myös toimivat
suunnitelmien mukaisesti.
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Johtajat kehittävät strategisen suunnittelun
prosessia ja varmistavat yrityksen tehokkaat
hallintotavat. He myös
laativat mittaamisen ja
arvioinnin periaatteet ja
prosessit.
Johtajat osallistuvat
organisaation prosessien ja toimintatapojen
kehittämiseen.

EFQM ARVIOINTIALUEET –pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
EFQM 2013
Johtajien ulkoiset suhteet
pähkinässä

Erinomaisuuden
vahvistaminen pähkinässä

1c - 11 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN e-kirja: 9789522280923, 32 sivua

1d - 10 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN e-kirja: 9789522281784, 36 sivua

Johtajat ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan
edustajien kanssa

Johtajat vahvistavat ja
tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria
organisaatiossa

Johtajat ymmärtävät ulkoisten sidosryhmien
odotuksia ja tarpeita.
He luovat ja ylläpitävät
kumppanuussuhteita
sekä käynnistävät ja
osallistuvat yhteisiin kehittämishankkeisiin.
Johtajat antavat tunnustusta sidosryhmien
edustajille liiketoiminnan
edistämisestä ja osallistuvat ammatillisiin elimiin, konferensseihin ja seminaareihin, jotka tukevat yrityksen toiminnan erinomaisuutta.
He edistävät kestävää kehitystä sekä tukevat ja
osallistuvat yhteis-kunnalliseen toimintaan ja
edistävät organisaation yhteiskunnallista vaikuttamista.

Muutoksen
suunnittelu ja johtaminen
pähkinässä
1e - 12 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN e-kirja: 978-952-228-094-7, 32 sivua
Johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat
aikaan muutoksia organisaatiossa
Menestyvissä organisaatiossa johtajat ymmärtävät sisäisiä ja ulkoisia muutosvoimia. He tunnistavat ja valitsevat organisaatioon sekä sen ulkoisiin suhteisiin liittyviä muutostarpeita.
He johtavat muutossuunnitelmien kehittämistä ja
varmistavat tarvittavan tuen investointeihin, resursseihin ja muutoksiin.
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Menestyvissä organisaatiossa johtajat viestivät henkilöstölle organisaation elämäntehtävän: mission, vision, arvot, toimintaperiaatteet,
strategian, suunnitelmat, päämäärät ja tavoitteet.
Johtajat ovat tavoitettavissa, keskustelevat henkilöstön kanssa, innostavat ja vahvistavat henkilöstön yhteenkuuluvuutta.
He tukevat ja auttavat henkilöstöä saavuttamaan
tavoitteet ja toteuttamaan suunnitelmat. He luovat mahdollisuuksia ja kannustavat toiminnan
jatkuvaan kehittämiseen.
He antavat tunnustusta sekä edistävät ja tukevat
tasa-arvoa, ihmisten erilaisuuden hyväksymistä
ja hyödyntämistä.

Johtajat toteuttavat
muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit
sekä varmistavat, että
muutosten toteuttaminen on tehokasta ja
sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.
Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista sekä niiden syistä ja kannustavat henkilöstöä tukemaan muutoksia.
He mittaavat ja seuraavat muutosten tehokkuutta sekä jakavat niistä mittauksista ja seurannasta saatua tietoa.
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EFQM 2
STRATEGIA

Menestyvät keräävät tarpeellisen tiedon ymmärtääkseen sidosryhmien nykyisiä ja tulevia tarpeita ja odotuksia sekä määritelläkseen markkinat
ja markkinasegmentit. Ne analysoivat tuloksia,
jotka on todettu sisäisillä suorituskykymittauksilla.

Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten organisaatiossa laaditaan pitkän aikavälin strategia. Lisäksi tarkastellaan, miten strategiaa arvioidaan sekä
miten se muunnetaan suunnitelmiksi ja
käytännön toiminnaksi.

Ne tutkivat kilpailijoiden ja muiden organisaatioiden parhaita käytäntöjä sekä analysoivat nykyisten ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden 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 keskeiset prosessit, joiden kautta se toteuttaa
suunnitellut toimintaperiaatteet ja strategian.

Strategian ulkoinen tieto
pähkinässä

Strategian sisäinen tieto
pähkinässä

2a - 11 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281814, 32 sivua

2b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281838, 36 sivua

Organisaation toimintaperiaatteet ja
strategia perustuvat sidosryhmien nykyisiin
sekä tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin

Organisaation toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat suoritus-kyvyn mittaamisesta
saatuun tietoon, tutkimuksiin, oppimiseen ja
parhaisiin käytäntöihin
Kirja kuvaa, miten yritys laati ja yhdisti koko
organisaation tuloskortit tehtäväntasolle
asti.

Menestyvät organisaatiot keräävät tarpeellisen tiedon ymmärtääkseen sidosryhmien nykyisiä ja tulevia tarpeita ja odotuksia sekä
määritelläkseen
markkinat ja markkinasegmentit.
Ne tunnistavat, ym-

Kirja antaa käytännöllisiä neuvoja esimerkkejä siitä, miten laaditaan henkilökohtaiset,
koko organisaation ja
kaikkien tehtävien tuloskortit.

märtävät ja ennakoivat sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, yhteiskunnan
ja omistajien nykyiset sekä tulevat tarpeet ja
odotukset

Se kertoo miten ne
kytketään oppimiseen ja muutoksen johtamiseen.

Ne tunnistavat, ymmärtävät ja ennakoivat kilpailijoiden markkina-aseman sekä koko markkinan
kehittymisen.

ChangeManager Pro™
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Strategian kehittäminen
pähkinässä

Strategian toteuttaminen
pähkinässä

2c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281852, 36 sivua

2d - 11 hyvää vaihetta strategian
toteuttamisessa
ISBN: e-kirja: 9789522281876, 40 sivua

Strategiaa ja toimintaperiaatteita kehitetään,
arvioidaan ja pidetään ajan tasalla

Strategia ja toimintaperiaatteet viestitään
sekä toteutetaan keskeisten prosessien
avulla

Menestyvät organisaatiot kehittävät, arvioivat ja pitävät ajan
tasalla strategiaa ja
toimintaperiaatteita siten, että ne vastaavat
organisaation missiota, visiota ja erinomaisuuden tunnuspiirteitä.

Menestyvät organisaatiot tunnistavat,
suunnittelevat ja viestivät organisaationsa
keskeiset prosessit,
joiden kautta se toteuttaa suunnitellut
toimintaperiaatteet ja
strategian.

Ne tasapainottavat eri
sidosryhmien lyhyen
ja pitkän aikavälin tarpeet ja odotukset sekä
suunnittelevat riskien arvioinnin ja hallinnan.

Ne viestivät suunnittelemansa strategian ja
toimintaperiaatteet sidos-ryhmilleen sekä arvioivat, miten strategia ja
toimintaperiaatteet on sisäistetty organisaatiossa

Ne tunnistavat organisaation nykyiset ja tulevaisuuden kilpailuedut. Ne tunnistavat organisaation ydinosaamisen sekä tarpeet kumppanuuksiin
ja liittoutumiin siten, että strategia ja toimintaperi-aatteet toteutuvat.

Ne yhdensuuntaistavat, priorisoivat, jalkauttavat
ja viestivät suunnittelemansa strategian ja toimintaperiaatteet sekä seuraavat niiden toteutumista.

Ne varmistavat nykyisen markkina-aseman ja
siihen liittyvät muutos-tarpeet.

ChangeManager Pro™
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Henkilöstösuunnittelu
pähkinässä

EFQM 3
HENKILÖSTÖ

3a - 11 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281890, 32 sivua

Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten hallitaan, kehitetään ja hyödynnetään henkilöstön kaikkia voimavaroja
niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi tarkastellaan, miten
nämä toimet suunnitellaan tukemaan
toimintaperiaatteita, strategiaa ja prosessien tehokasta toimintaa.

Organisaatio suunnittelee, hallitsee ja
kehittää henkilöstövoimavarojaan
Menestyvät organisaatiot kehittävät henkilöstöpolitiikan, strategian ja suunnitelmat sekä ottavat henkilöstön ja
sen edustajat mukaan
niiden kehittämiseen.
Ne yhdenmukaistavat
henkilöstösuunnitelmat organisaation
muiden suunnitelmien
kanssa.
Ne suunnittelevat rekrytoinnin, urakehityksen ja
työnkierron sekä edistävät oikeudenmukaisuutta
ja tasavertaisuutta.
Ne hyödyntävät henkilöstötutkimuksia ja muita
palautteita kehittäessään henkilöstöstrategiaa, politiikkaa ja -suunnitelmia.
Ne Menestyvät organisaatiot edistävät ja
suunnittelevat oppimismahdollisuuksia
yksilöille, ryhmille ja
koko organisaatiolle.
Ne tukevat henkilöstön työssä oppimista
sekä kehittävät ryhmä- ja tiimitaitoja.

Oppinen ja kehittyminen
pähkinässä
3b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281012, sivua
Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja pidetään yllä
Menestyvät organisaatiot tunnistavat henkilöstön tietämyksen ja osaamisen. Ne laativat ja
hyödyntävät koulutus- ja kehittämissuunnitelmia, joilla varmistetaan nykyiset sekä tulevat
kyvykkyydet.
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Ne varmistavat, että
yksilö- ja ryhmätavoitteet ovat organisaation päämäärien mukaiset. Ne arvioivat ja pitävät
ajan tasalla yksilö- ja ryhmäkohtaisia tavoitteita.
Ne arvioivat henkilöstön suorituskykyä ja tukevat sen parantamista.
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Osallistuminen ja
valtuuttaminen pähkinässä

Organisaation vuoropuhelu
pähkinässä

3c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281036, 36 sivua

3d - 9 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281050, 36 sivua

Henkilöstön osallistumista edistetään ja
henkilöstöä valtuutetaan

Organisaatiossa viestitään ja siirretään parhaita käytäntöjä
Menestyvät organisaatiot tunnistavat
viestintätarpeet.

Menestyvät organisaatiot kannustavat
ryhmiä ja jokaista organisaatiossa osallistumaan ja tukemaan
toiminnan kehittämistä.

Ne kehittävät viestintäpolitiikan, strategian ja suunnitelmat viestintätarpeiden perusteella.

Ne kannustavat osallistumaan järjestämällä sisäisiä koulutus- ja
palkitsemistilaisuuksia, jotka edistävät yhteenkuuluvuuden tun-

Ne kehittävät ja hyödyntävät organisaatiossa eri suuntiin kulkevaa tiedonkulkua.
Ne jakavat tietoja ja tietämystä sekä parhaita
käytäntöjä ja toiminta-tapoja organisaation sisällä.

netta.
Ne tarjoavat mahdollisuuksia, jotka edistävät
osallistumista, innovatiivisuutta ja luovuutta.
Ne kouluttavat esimiehiä kehittämään ja viemään käytäntöön peili-sääntöjä, joilla laajennetaan henkilöstön valtuuksia tehdä päätöksiä.
Ne kannustavat henkilöstöä ryhmä- ja tiimityöskentelyyn.

Henkilöstön hyvinvointi
pähkinässä

Menestyvät organisaatiot asettavat periaatteet ja tasot henkilöstön etuisuuksille,
kuten eläkkeille, terveydenhuollolle ja lastenhoidolle.

3e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281074, 36 sivua
Henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnusta ja henkilöstön hyvinvoinnista
huolehditaan

Ne edistävät yhteiskunnallista ja kulttuuritoimintaa organisaatiossa. Ne tarjoavat erilaisia palveluja ja käytännön järjestelyjä,
kuten joustavan työajan ja työpaikkakuljetukset.

Menestyvät organisaatiot kehittävät palkkausmenetelmiä, työ- ja tehtäväkiertoa sekä vajaaja ylityöllisyyttä tai muita työsuhteita koskevia
käytäntöjä.
Ne tukevat sekä kannustavat osallistumiseen ja
oma-aloitteellisuuteen palkitsemisen ja tunnustusten avulla. Ne edistävät terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen
liittyvän tietoisuuden kasvattamista ja niitä tukevaa toimintaa.
ChangeManager Pro™
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EFQM 4 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT
Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten ulkoisten kumppanuussuhteiden sekä sisäisten resurssien suunnittelulla ja hallinnalla tuetaan toimintaperiaatteiden ja strategian toteutumista ja prosessien tehokasta toimintaa.

Kumppanuudet pähkinässä

Taloudelliset resurssit
pähkinässä

4a - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281098, 36 sivua

4b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281111, 36 sivua

Organisaatio luo ja kehittää ulkoisia kumppanuussuhteita

Organisaatio hallitsee taloudellisia
resurssejaan

Menestyvät organisaatiot tunnistavat
kumppanit ja yhteistyömahdollisuudet sekä organisoivat toimittaja- ja kumppanuussuhteita ja luovat lisäarvoa omalle organisaatiolle sekä hyötyjä
molemmille osapuolille.

Menestyvät organisaatiot käyttävät taloudellisia resurssejaan strategiansa, periaatteidensa ja suunnitelmiensa mukaisesti.
Ne kehittävät ja toteuttavat rahoitusstrategiat ja rahoitukseen
liittyvät prosessit.

Menestyvät rakentavat toimitusketjuja,
jotka luovat hyötyjä yritykselle ja muille toimitusketjussa toimiville.

Ne arvioivat aineellisten ja aineettomien investointien kannattavuuden, riskit sekä taloudellisten laskelmien perusteet.

He hyödyntävät kumppanien ydinosaamista ja
edistävät molempien osapuolien kehittymistä.

Ne kohdistavat ja hankkivat resurssinsa tehokkaan taloudellisen ohjauksen avulla.
Ne hallitsevat taloudelliset riskit.
Menestyvät organisaatiot mittaavat ja
estävät rakennusten,
laitteistojen ja materiaalien aiheuttamia
haitallisia vaikutuksia
työntekijöihin ja yhteiskuntaan.

Rakennukset ja laitteistot
pähkinässä
4c - 18 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281135, 48 sivua
Organisaatio pitää huolta rakennuksista, koneista ja laitteista sekä hallitsee materiaalien
käytön

Ne optimoivat tarvikkeiden, aineiden ja
materiaalien varastointia ja kulutusta. Ne
vähentävät ja kierrättävät jätteitä sekä vähentävät uusiutumattomien
luonnonvarojen käyttöä, vähentävät tuotteiden
ja palvelujen haitallisia vaikutuksia.

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

ChangeManager Pro™
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Teknologia pähkinässä

Tiedot ja tietämys
pähkinässä

4d - 12 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281159, 36 sivua
Organisaatio hyödyntää ja kehittää teknologiaa
Menestyvät organisaatiot
kehittävät teknologiastrategiaa, joka tukee organisaation strategiaa ja
toimintaperiaatteita. Ne
tunnistavat ja arvioivat
uusia ja vaihtoehtoisia
teknologioita, joilla on
vaikutusta sekä liiketoimintaan että yhteiskunnallisiin asioihin.
Ne tunnistavat ja korvaavat vanhentunutta teknologiaa sekä hyödyntävät organisaation käytössä
olevaa teknologiaa.
Ne kehittävät innovatiivista ja ympäristöystävällistä
teknologiaa. Ne hyödyntävät informaatioteknologiaa organisaation tehokkuuden ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi.
Ne hyödyntävät teknologiaa toiminnan kehittämiseksi.
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4e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281173, 36 sivua
Tietoa ja tietämystä kerätään,
kasvatetaan, varastoidaan sekä
hyödynnetään
Menestyvät organisaatiot kokoavat,
jäsentävät sekä
hallitsevat tietoa
sekä tietämystä
strategian ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti.
Ne varmistavat tietojen saatavuuden
sekä organisaation
omalle henkilökunnalle että ulkopuolisille käyttäjille. Ne kehittävät tietojen luotettavuutta ja ristiriidattomuutta
sekä varmistavat tietoturvallisuuden.
Ne suojaavat ja kehittävät itselleen ainutlaatuisen tietovaraston, joka antaa mahdollisimman suuren arvon asiakkaille. Ne hankkivat, kasvattavat ja hyödyttävät tietämystään
tehokkaasti.

EFQM ARVIOINTIALUEET –pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
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Prosessien suunnittelu ja
hallinta pähkinässä

EFQM 5
PROSESSIT, TUOTTEET
JA PALVELUT

5a - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN e-kirja: 9789522281197, 36 sivua
Organisaatio suunnittelee ja hallitsee
prosessinsa

Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten suunnitellaan, parannetaan ja hallitaan prosesseja. Lisäksi tarkastellaan,
miten prosessit tukevat tavoitteiden ja
strategian toteutumista siten, että asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet täyttyvät.

Menestyvät organisaatiot kehittävät prosessienhallintajärjestelmän sekä suunnittelevat organisaation
keskeiset johtamisen
ja toiminnan prosessit.
Ne soveltavat laatu-,
ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusstandardeja prosessien hallintaan.
Ne käyttävät prosessin suorituskykyä kuvaavia mittareita, joilla se
asettaa tavoitteet ja hyödyntää mittaustuloksia.
Ne toimivat yhteistyössä kumppaneiden kanssa,
ovat selvillä yhteis-työn periaatteista.

Tuotteiden ja palveluiden
kehittäminen pähkinässä

Ne suunnittelevat ja
kehittävät uusia tuotteita tai palveluita yhdessä asiakkaiden ja
kumppaneiden kanssa sekä ennakoivat
teologioiden kehittymisen vaikutuksia
tuotteisiin ja palveluihin.

5b - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281234, 36 sivua
Organisaatio suunnittelee ja kehittää
asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin
perustuvia tuotteita ja palveluita
Menestyvät organisaatiot määrittelevät asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita ja odotuksia
tuotteista sekä palveluista hyödyntämällä markkinatutkimuksia, asiakaskyselyitä ja muita palautteita.
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Ne kehittävät uusia
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markkinoille ja hyödyntävät omaa ja kumppaneiden innovatiivisuutta ja luovuutta kilpailukykyisten

21

EFQM ARVIOINTIALUEET –pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
EFQM 2013

Tuotteiden ja palveluiden
markkinointi ja myynti
pähkinässä

Tuotteita ja palveluja
tuotetaan ja toimitetaan
pähkinässä

5c - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281210, 36 sivua

5d - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281258, 32 sivua

Tuotteita ja palveluja myydään ja niiden
menekkiä edistetään

Tuotteita ja palveluja tuotetaan, toimitetaan,
tuetaan ja huolletaan
Menestyvät organisaatiot tuottavat tai
hankkivat suunnittelemansa ja kehittämänsä tuotteet ja
palvelut.

Menestyvässä organisaatiossa määrittelemme myyntiargumentit, jotka ottavat
huomioon kaikki sidosryhmät. Suunnittelemme liiketoimintamallin, johon sisältyvät
ydinosaaminen,
prosessit, kumppanit ja
myyntiargumentit.

Ne viestivät tuotteistaan ja palveluistaan
sekä markkinoivat ja
myyvät niitä nykyisille
sekä potentiaalisilla
asiakkailla.

Selvitämme markkinaasemamme, suunnittelemme myyntiprosessimme sekä valitsemme
asiakasryhmät ja jakelu-kanavat. Kehitämme
markkinointistrategian sekä edistämme tuotteiden ja palvelujen myyntiä asiakkaille ja käyttäjille.

Ne tuottavat tuotteensa ja palvelunsa ja toimittavat ne asiakkailleen.
Ne huolehtivat tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyvästä huollosta ja tukkipalveluista.

Markkinoimme tuote- ja palveluvalikoimaamme
nykyisille sekä potentiaalisille asiakkaille. Varmistamme, että meillä on kaikki edellytykset
lupaustemme täyttämiseen.

Asiakassuhteiden hallinta ja
kehittäminen pähkinässä

Ne selvittävät asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja huolenaiheita
sekä ottaa ne huomioon sekä määrittelevät asiakastyytyväisyyden.

5e - 13 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281272, 36 sivua
Organisaatio hallitsee ja kehittää asiakassuhteitaan

Ne pitävät yllä luovuutta ja innovatiivisuutta myynnissä ja
asiakaspalvelussa sekä luovat lisäarvoa

Menestyvät organisaatiot määrittelevät ja täyttävät päivittäiseen asiakasyhteydenpitoon liittyvät
vaatimukset sekä käsittelevät saadut palautteet
ja valitukset.

koko toimitusketjulle.
Ne opastavat asiakkaita tuotteiden vastuulliseen
käyttöön.
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EFQM 6 - 9 TULOKSET
Näillä arviointialueilla tarkastellaan, millaisia asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunnallisia
ja avaintuloksia organisaatio on saavuttanut.

Asiakastulokset
pähkinässä

Henkilöstötulokset
pähkinässä

EFQM 6 - 8 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281296, 36 sivua

EFQM 7 - 15 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281319, 48 sivua

Menestyvät organisaatiot mittaavat asiakastuloksia monipuolisesti ja kattavasti sekä saavuttavat niissä
erinomaisia tuloksia.

Menestyvät organisaatiot mittaavat henkilöstötuloksia monipuolisesti ja kattavasti
sekä saavuttavat niissä erinomaisia tuloksia.

Yhteiskunnalliset tulokset
pähkinässä

Toiminnan tulokset
pähkinässä

EFQM 8 - 10 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281333, 40 sivua

EFQM 9 - 11 kysymystä ja esimerkkiparia
ISBN: e-kirja: 9789522281357, 40 sivua
Menestyvät organisaatiot mittaavat monipuolisesti ja kattavasti strategian ja toimintaperiaatteiden
pääkohtien toteutumista ja saavuttavat
niissä erinomaisia
tuloksia.

Menestyvät organisaatiot mittaavat yhteiskunnallisia tuloksia
monipuolisesti ja
kattavasti sekä saavuttavat niissä erinomaisia tuloksia.
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KEHITTÄMISMALLIT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kukin kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistamiseen ja vertaamaan omaa toimintaa menestyvien organisaatioiden esimerkkeihin. Mallien kytkeminen Euroopan laatupalkintomalliin auttaa liittämään ne organisaation muuhun
johtamiseen.

Prosessijohtamisen
toimintamalli

Six Sigma -kehittämismalli
Six Sigma – Excellence Criteria
ISBN 978‐952‐228‐933‐9,
e-kirja: 9789522289681, 131 sivua

Process Management –
Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-879-0,
e-kirja: 9789522289704, 124 sivua

Kirjan avulla voitte arvioida kehittämisperiaatteitanne, arvioida
Six sigman käyttöönoton mahdollisuuksia
ja tunnistaa kehittämistarpeita.

Kirja kuvaa prosessijohtamisen toimintamallin ja edellytykset,
joilla malli saadaan
toimimaan.

Arvioidaksesi, onko
Six sigma teitä varten.
Voitte käyttää tätä kirjaa apuna seuraavasti:

Kirja sisältää kysymyksiä, joiden avulla
voi arvioida oman organisaation johtamismenettelyjä vertaamalla niitä prosessijohtamisen toimintamalliin. Kysymykset on esitetty Euroopan laatupalkinnon arviointialueiden mukaisesti.

 Euroopan laatupalkintomallin ja esimerkkien
avulla voitte arvioida oman organisaationne
kehittämisjohtamista. Esimerkit ovat organisaatioista, jotka ovat onnistuneet Six sigma
-kehittämismallin käytössä.

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

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

Kohti sisäistä yrittäjyyttä

Kirja esittelee kahta
esimiestä Pekkaa ja
Lassea. He ovat kumpikin arvostettuja ja
alansa osaavia. Heillä
kuitenkin tuntuu olevan aika erilainen tapa, miten he suhtautuvat asioihin ja miten
he toimivat.

Intrapreneurship – Excellence Criteria
ISBN 978‐952‐228‐934‐6,
e-kirja: 9789522289674, 136 sivua
Tämä kirja kuvaa havainnollisella tavalla sitä,
miten jokainen organisaatiossa voi luoda itselleen sisäisen yrittäjyyden edellytyksiä ja toimintatapoja.
Kirjan arviointikohdat on esitetty Euroopan laatupalkintomallin mukaisesti ja auttaa kytkemään
Euroopan laatupalkintomallin henkilökohtaiselle
tasolle.
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Kirjan tavoitteena on
antaa lukijalle käytännön esimerkkejä siitä miten yleensä toimitaan ja
miten samassa tilanteessa voidaan toimia sisäisenä yrittäjänä. Lukija voi soveltaa kuvattuja
esimerkkejä omaan työhönsä ja arvioida omaa
toimintatapaansa sisäisen yrittäjyyden kannalta.
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KEHITTÄMISMALLIT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Investoi oppimiseen ja
kehittymiseen

Työhyvinvoinnin
johtaminen

Learning and Development –
Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-868-4,
e-kirja 9789522289667, 109 sivua

Well-being at Work – Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-936-0,
e-kirja: 9789522289650, 134 sivua
Terveyttä, turvallisuutta ja hyvää työkykyä

Investors in People on
kansainvälinen standardi sekä tehokas ja
käytännönläheinen
työkalu ihmisten
osaamisen ja taitojen
jatkuvaan kehittämiseen organisaation
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Kirja kuvaa erään organisaation työhyvinvoinnin johtamisen
periaatteet havainnollisina esimerkkipareina.
Kukin aihe on kuvattu
Euroopan laatupalkinnon arviointikohtien
mukaisesti, joka auttaa yhdistämään työhyvinvoinnin edistämisen organisaation johtamiseen
ja kehittämiseen.

Tämä kirja kertoo
erään organisaation
oppimisen ja kehittymisen tarinan Euroopan laatupalkintomallin arviointikohtien avulla. Jokainen
arviointikohta on kuvattu oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta vertailulla "Näin oli ennen" ja
"Näin teemme nykyisin".

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

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

Yhteiskuntavastuu
yrityksen arjessa

Eräs käytännöllinen
tapa havainnollistaa
yhteiskuntavastuun
konkreettisuus organisaation arjessa, on
kuvata organisaation
yhteiskuntavastuut
havainnollisina esimerkkipareina ja liittää ne Euroopan laatupalkintomallin arviointikohtiin.

Corporate Social Responsibility –
Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-937-7,
e-kirja 9789522289643, 147 sivua
Yhteiskuntavastuu on arkisia asioita, joita otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja organisaation työtehtäviä suoritettaessa sen kaikilla
organisaatiotasoilla.
Yhteiskuntavastuu on arkisia asioita, joita otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja organisaation työtehtäviä suoritettaessa sen kaikilla
organisaatiotasoilla.

ChangeManager Pro™

Organisaatio voi porukalla arvioida omia yhteiskuntavastuullisuuden periaatteitaan ja
verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa omat kehittämistarpeet ja tavoitteet.
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Muutoksen johtaminen

Oman muutoksen johtaminen

Change Management – Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-865-3,
e-kirja: 9519499318, 101 sivua

Managing My Own Change –
Excellence Criteria
ISBN 978-952-228-864-6,
e-kirja: 9525583899, 140 sivua

Kirja kuvaa muutoksen johtamisen käytäntöjä. Kirja sisältää
kysymyksiä, joiden
avulla voi arvioida
oman organisaation
muutoksenjohtamisen
taitoja vertaamalla niitä kirjassa esitettyihin
hyvän johtamisen periaatteisiin.

Kirja esittelee kahta
esimiestä, Simoa ja
Villeä. He ovat kumpikin arvostettuja ja
alansa osaavia. Heillä
tuntuu kuitenkin olevan erilainen tapa, miten he suhtautuvat
asioihin ja miten he
toimivat. Kumpikin on
pärjännyt työpaikassaan, mutta voit itse
arvioida, kumpi on
enemmän yritykselleen ja itselleen hyödyksi.

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

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

Total Performance
Scorecard

ISBN 978-952-228-931-5,
e-kirja: 9789522289636, 124 sivua

Total Performance Scorecard
ISBN 978-952-228-938-4,
e-kirja: 9789522289629, 138 sivua

Kirja kuvaa Balanced
Scorecard -mittariston
ja ne edellytykset, joilla se tukee organisaation strategioiden toteuttamista.

Kirja kuvaa, miten yritys laati ja yhdisti koko organisaation tuloskortit tehtäväntasolle asti.

Kirja sisältää kysymyksiä, joiden avulla
voi arvioida oman organisaation johtamisja mittaustapoja vertaamalla niitä Balanced Scorecard -periaatteisiin. Kysymykset on
esitetty EFQM-arviointialueiden mukaisesti.
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Kirja antaa käytännöllisiä neuvoja esimerkkejä siitä, miten laaditaan henkilökohtaiset,
koko organisaation ja
kaikkien tehtävien tuloskortit ja sekä miten
ne kytketään oppimiseen ja muutoksen johtamiseen.
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KEHITTÄMISMALLIT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Innovatiivisuuden arviointi

Kilpailuetua tuotehallinnalla

ISBN: 978-952-228-831-8,
e-kirja 9789522289391, 101 sivua

Competitive Advantage through
Mass-customization
ISBN 978-952-228-932-2,
e-kirja: 9789522289612, 140 sivua

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

Kirja kuvaa erään todellisuudessa toteutetun tuotehallinnan kehittämisohjelman havainnollisina
esimerkkipareina.

Kirjan tarkoituksena
on lisätä ymmärrystä
ja kehittää itsearviointiin osallistuvien mielikuvaa oman organisaation innovaatiokyvyn ja
innovaatioprosessien kehittämismahdollisuuksista.

Tuotehallinnan kehittämisohjelma ohjaa,
miten kehittämisprojekti käynnistetään, organisoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan.
Organisaatiossa voidaan porukalla arvioida
omia tuotehallinnan periaatteita ja verrata niitä
kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa omat kehittämistarpeet ja tavoitteet sekä oma tapa kehittää organisaation tuotehallintaa.

Tutkimusmenetelmässä otetaan selville ensisijaisesti, mihin ihmiset ovat jo valmiiksi sitoutuneita. Ihmiset organisaatiossa tietävät yleensä
oikeat vastaukset, jos heille annetaan oikeat kysymykset.

Prosessi on kuvattu Euroopan laatupalkinnon
arviointikohtien mukaisesti, joka auttaa yhdistämään tuotehallinnan kehittämisen liiketoiminnan
johtamiseen ja kehittämiseen.
Omassa organisaatiossanne voitte porukalla arvioida omia
strategisen johtamisen
periaatteita ja verrata
niitä kirjan esimerkkeihin. Tällä tavalla on
helppo tunnistaa kehittämistarpeet ja löytää
sopiva oma tapa kehittää strategista johtamista omassa yrityksessä.

Pk-yrityksen
strategiatyö tutuksi
How to Make Strategy work for You
ISBN 978-952-228-930-8,
e-kirja: 9789522289605, 122 sivua
Kirjassa kuvataan erään yrityksen strategityön
eteneminen vertailuesimerkeillä "miten yritys
toimi ennen" ja "miten yritys toimii nykyisin". Lisäksi tarkastellaan, miten yritys on hyötynyt soveltamistaan strategisen johtamisen periaatteista ja käytännöistä..

Kirja myös havainnollistaa, miten strateginen
johtaminen liittyy Euroopan laatupalkintomalliin.
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KEHITTÄMISMALLIT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Benchmarking käytännössä

Askel parempaan (Neljän kirjan sarja)

Hyviä periaatteita ja benchmarkingtutkimuksia
Benchmarking in Practice

Taso 1: Asiakkaista liikkeelle:
952-9612-50-8, e-kirja: 978-952-228-751-9
Taso 2: Prosessit hallintaan, 952-9612-51-6,
e-kirja: 978-952-228-750-2

ISBN 978-952-228-866-0,
e-kirja: 951949930X, 114 sivua

Taso 3: Henkilöstössä menestymisen avaimet, 9529612-52-4, e-kirja:
978-952-228-749-6

Tämä kirja havainnollistaa erilaisia benchmarking-tutkimuksia.
Kirja sisältää myös
mallin oman
organisaation
benchmarkingtoiminnan arviointiin
ja kehittämiskohteiden löytämiseen.

Taso 4: Kohti kansainvälistä huippua,
952-9612-53-2,
e-kirja: 978-952-228748-9
Neljän kirjan sarja: 952-9612-49-4

Kirjan esimerkit kertovat, mitä benchmarking on käytännössä.
Se kertoo, miten tullaan parhaaksi omalla
alalla sekä miten opitaan kilpailijoiden strategioista, tuotteista, suorituskyvyistä ja teknologiasta. Kirja esittää myös esimerkin, miten
organisoidaan konsernin sisäinen bencmarking-tutkimus.

Neljän teoksen paketti jakaa yrityksen johtamisen, liiketoiminnan suunnittelun, henkilöstön, resurssit, prosessit ja yritystoiminnan tulokset neljälle eri kehitystasolle. Kirjasarja hyödyntää sekä Euroopan laatupalkintomallin että ISO 9001 sisältöjä.
Kirjasarjassa tarkastellaan taso tasolta, miten
johtajat toimivat, vaikuttavat ja osallistuvat yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen, kannustavat erinomaisiin suorituksiin ja luovat kannustavan työilmapiirin.

Muutoshallinnan mestari

"Kirjan kokemukset ja
esimerkit ovat etupäässä suuresta ja
keskisuuresta teollisuudesta. Koska yritysesimerkit puretaan
malleiksi ja teoriaksi,
ne ovat sovellettavissa
mihin tahansa ympäristöön. Löysin useita
liittymäkohtia sairaalaja yliopistomaailmaan,
erityisesti muutoksen

Managing Change: Practical Strategies for
Competitive Advantage
ISBN 9525136078,
e-kirja 9789522287557, 356 sivua
Kirja käsittelee muutosjohtamista ja kehittämismallien toteuttamista, ja miten tavoiteltu
muutos saadaan onnistumaan. Teos on
suunnattu yritysjohdolle ja kehittämisen ammattilaisille, jotka haluavat kehittää organisaatiotaan kokemuksia ja kehittämismalleja
hyödyntäen.

johtamisen osasta.

Kirja soveltaa kokemuksista oppimisen mallia. Kolbin mukaan "Voit oppia omista kokemuksistasi. Oppiminen jää kuitenkin vähäiseksi, jos et pysty muodostamaan siitä teoriaa, eli ymmärtämään tapahtuneen syy- ja
seuraussuhteita. Se jää vain muistoksi jota et
pysty hyödyntämään toisessa ympäristössä."
ChangeManager Pro™

Ylilääkäri Anja Tuulonen,
Oulun yliopistollinen sairaala
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KEHITTÄMISMALLIT – PIKAOPPAAT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Pikaoppaat ovat lyhennelmiä kehittämismalleista

Prosessijohtaminen
pähkinässä
e-kirja: 9789522289810

Six sigma pähkinässä
e-kirja: 9789522281654
32 sivua

Sisäinen yrittäjyys
pähkinässä
e-kirja: 9789522282361

50 sivua

38 sivua

Lyhennelmä kirjasta:
Tehoa ja laatua
prosessien ja virtauksen
kehittämiseen
ISBN 978-952-220-295-6,
e-kirja9789522281937

Lyhennelmä kirjasta:
Six sigma -kehittämismalli
ISBN 978-952-228-933-9,
e-kirja: 9789522289681

Lyhennelmä kirjasta:
Kohti sisäistä yrittäjyyttä
ISBN 978-952-228-934-6,
e-kirja: 9789522289674

Investoi oppimiseen
pähkinässä

Työhyvinvoinnin
johtaminen pähkinässä
e-kirja: 9789522289735

Yrityksen
yhteiskuntavastuu
pähkinässä

38 sivua

e-kirja: 9789522282378

e-kirja: 9789522280817
38 sivua

30 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Investoi
oppimiseen ja kehittymiseen ,
ISBN 978-952-228-620-8
e-kirja 9789522289667
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Lyhennelmä kirjasta:
Työhyvinvoinnin johtaminen,
ISBN 978-952-228-618-5
e-kirja: 978952228965
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Lyhennelmä kirjasta: Yhteiskuntavastuu yrityksen arjessa,
ISBN 978-952-228-616-1
e-kirja: 9789522289643

KEHITTÄMISMALLIT – PIKAOPPAAT – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Pikaoppaat ovat lyhennelmiä kehittämismalleista

Muutoksen johtaminen
pähkinässä

Oman muutoksen
johtaminen pähkinässä

Balanced scorecard
pähkinässä

e-kirja: 9789522289438

e-kirja: 9789522281678

e-kirja: 9789522282385

38 sivua

30 sivua

34 sivua

Lyhennelmä kirjasta:
Muutoksen johtaminen,
ISBN 978-952-228-865-3
e-kirja: 9519499318

Lyhennelmä kirjasta:
Oman muutoksen johtaminen,
ISBN 978-952-228-864-6
e-kirja: 9525583899

Lyhennelmä kirjasta: Balanced
Scorecard -mittaristo
ISBN 978-952-228-652-9
e-kirja: 9789522289636

Total Performance
Scorecard pähkinässä

Strategiatyö
pähkinässä

Benchmarking
pähkinässä

e-kirja: 9789522282392
34 sivua

e-kirja: 9789522281739
42 sivua

e-kirja: 9789522281777
30 sivua

Lyhennelmä kirjasta:
Total Performance Scorecard
ISBN 978-952-228-614-7
e-kirja: 9789522289629

Lyhennelmä kirjasta:
Teho ja laatua strategisen johtamiseen
ISBN 978-952-228-610-9
e-kirja:: 978-952-228-196-8

Lyhennelmä kirjasta:
Benchmarking käytännössä
ISBN 978-952-228-866-0
e-kirja: 951-9499-30-X
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JOHTAMISSTANDARDIT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kirjasarjan avulla voit ottaa koko organisaation mukaan kehittämään johtamisjärjestelmää, joka sisältää prosessi-, projekti- laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä
ympäristöasiat laatustandardien ohjaamalla tavalla.

Johdatko laadukkaasti - 9004:2009

Kirja, kysymykset ja
itsearviointi soveltuvat
organisaation kehittämistyökaluksi ja
koulutusmateriaaliksi,
vaikka organisaatio ei
ottaisikaan ISO 9004 standardia syvällisempään käyttöön.

What is the Quality of Your Management?
- ISO 9004:2009
ISBN 978-952-228-760-1,
e-kirja: 978-952-228-759-5, 108 sivua
Tämä kirja sopii silloin, kun organisaatio haluaa
kehittää johtamistaan, jossa kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset täytetään ja jonka
avulla organisaatio kokonaisuudessaan kehittyy
jatkuvasti.

Kirja myös osoittaa,
miten standardit ISO
9004:2009 ja ISO
9001:2008 täydentävät toisiaan.

Kirja on tarkoitettu itsearviointiin osallistuvien
oppi- ja työkirjaksi. Tässä kirjassa arvioitavat aiheet ja niihin liittyvät käytännön esimerkit on valittu ISO 9004:2009 -standardia käyttämällä.

Toimintajärjestelmän
standardivaatimukset - osa 1

Toimintajärjestelmän
kehittäminen - osa 2

The Integrated Management System
Requirements – Part 1

Developing the Integrated
Management System – Part 2

ISBN 978-952-228-853-0,
e-kirja: 978-952-5672-64-0, 56 sivua

ISBN 978-952-228-852-3,
e-kirja: 978-952-5672-60-2, 115 sivua

Organisaatio voi saavuttaa merkittäviä etuja toteuttamalla standardien ohjeet ja vaatimukset yhdessä ja
samassa johtamisjärjestelmässä, jota
voidaan kutsua toimintajärjestelmäksi
(Integrated Management System, IMS).

Kirja kuvaa organisaation toimintajärjestelmän kehittämisprosessin havainnollisten
esimerkkiparien avulla
epäonnistuneesta ja
onnistuneesta toimintajärjestelmäprojektista.
Rinnakkaisten esimerkkien tehtävä on
havainnollistaa kehittämisvaihetta ja helpottaa kehittämistä ja kehittämisprojektin arviointia.

Kirja sisältää laadun,
ympäristön- sekä työterveys ja -turvallisuusstandardit yhtenä vaatimusjärjestelmänä.
Standardien yhdistetyt vaatimukset sopivat käytettäväksi: standardeihin perustuvien hallintajärjestelmien sertifioinnin tukena tai organisaation
oman johtamisjärjestelmän kehittämiseen.

Kirja havainnollistaa myös, miten toimintajärjestelmän rakennetta itsessään voi käyttää kehittämisohjelman johtamisen mallina ja miten samalla voi oppia toimintajärjestelmän eri kohtien
soveltamista.
Kirjaa voi käyttää sekä toimintajärjestelmän kehittämisen oppaana tai itseavioinnin työkirjana.
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JOHTAMISSTANDARDIT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Toimintajärjestelmän
toteuttaminen - osa 3

Laatua ja luotettavuutta ISO 9001 - osa 4

Deploying the Integrated
Management System – Part 3

A Process-based Approach to
Effective Management – ISO 9001 - Part 4

ISBN 978-952-228-851-6,
e-kirja: 978-952-5672-62-6,172 sivua

ISBN 978-952-228-850-9,
e-kirja: 978-952-5672-66-4,162 sivua

Organisaatio voi
käyttää tämän kirjan
esimerkkipareja ja it-

Tässä kuvattu toimintajärjestelmä noudattaa ISO 9001 rakennetta. Järjestelmää on täydennetty
ympäristö- ja TTThallinnan erityispiirteillä.

searviointimenetelmää tilanteissa, joissa
se haluaa arvioida
omaa uskottavuuttaan
pitää asiakkaille annetut lupaukset.

Standardien ISO
9001, ISO 14001 ja
OHSAS 18001:2007
sisällöt ovat lähellä
toisiaan, vaikka niiden rakenteet poikkeavat toisistaan. Ne täydentävät toisiaan ja niitä voi käyttää yhdessä.

Kirja on tarkoitettu itsearviointiin osallistuvien oppi- ja työkirjaksi. Kirjassa arvioitavat
aiheet ja niihin liittyvät käytännön esimerkit on
valittu ISO 9001 -standardia käyttämällä.

Työterveyttä ja -turvallisuutta - OHSAS 18001:2007 - osa 5

Främja hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety OHSAS 18001:2007 – Part 5

Arbbetsbook för självutvärderingas
ISBN 978-952-228-878-3,
e-kirja: 978-952-228-055-8, 117 sidor

ISBN 978-952-228-855-4,
e-kirja: 978-952-5672-68-8, 122 sivua

Den här boken ger
tips och råd om hur
man bygger en bra
grund för arbetsmiljöarbetet och beskriver
på ett tydligt sätt vilka
fallgropar du skall
undvika.

Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän OHSAS
18001:2007 avulla organisaatio voi hallita
työterveys- ja turvallisuusriskejään
sekä parantaa terveys- ja turvallisuustoiminnan tasoaan ja
täyttää nykyisen työturvallisuuslain asettamat vaatimukset.

Boken tar upp innehållet i specifikationen
OHSAS 18001:2007
och innehåller en
mängd klargörande exempel. För varje behandlat avsnitt presenteras en jämförelse mellan det
som tänkas göra in en given situation. När vi ser
en bra och en dålig prestation sida vid sida förstår vi också vad skillnaderna beror på och vi
kan utveckla vårt eget arbetssätt.

Tässä kirjassa esitetty toimintajärjestelmä sisältää OHSAS 1800 -vaatimukset. Vaatimukset on
esitetty ISO 9001 -rakenteen mukaisesti.
Jokaista standardin kohtaa havainnollistetaan
vertailulla, mitä tekevät keskinkertaiset ja mitä
tekevät menestyjät.
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JOHTAMISSTANDARDIT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kestävää ympäristönhallintaa ISO 14001:2004 & EMAS - osa 6

Yhteiskuntavastuuopas ISO 26000

Environmental Management
ISO 14001 & EMAS – Part 6

ISBN 978-952-228-848-6,
e-kirja: 978-952-228-211-8, 111 sivua

ISBN 978-952-228-849-3,
e-kirja: 978-952-5672-70-1,134 sivua

ISO 26000 standardissa ja tässä
kirjassa annetaan
opastusta yhteiskuntavastuun perusperiaatteista sekä tavoista, joilla vastuullinen
toiminta voidaan sisällyttää organisaatiossa
strategioihin, järjestelmiin, käytäntöihin ja
prosesseihin.

Kirja kuvaa 44 kysymyksen ja esimerkkiparin avulla ISO
14001-ympäristöstandardin ja EMASjärjestelmän.
Kirjan avulla ymmärtää niiden sisällön.
Kirjaa voi käyttää kehittämiskohteiden
tunnistamiseen, vertaamalla omia toimintaperiaatteita standardin vaatimuksiin.
Kysymyksiin vastaaminen ei vaadi standardin
osaamista, vaan kukin antaa oman arvionsa
mielikuvansa perusteella. Kirjan tehtävänä on
kehittää tätä mielikuvaa.

ISO 10006 -standardi, kuten tämä kirjakin,
opastaa projektien laadun hallintaan ja täydentää ISO 9000 -standardeissa annettuja opastuksia. Tämä kirja hahmottelee laadunhallinnan periaatteet ja käytännöt, joilla on vaikutusta projektien laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Laatua projektien
hallintaan - ISO 10006
Quality in Project Management –
ISO 10006
ISBN 978-952-228-846-2,
e-kirja: 951-9499-74-1, 153 sivua

“Kirja innostaa ja antaa virikkeitä sekä sopii hyvin itsearvioinnin välineeksi projektitoimintaa
harrastaville yrityksille koosta riippumatta.
Kirjoittajien kokemus ja asiantuntemus näkyvät
kirjan sisällön selkeytenä. Oleellinen on tiivistetty hienosti.” Pirjo Janhunen, Honeywel.
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JOHTAMISSTANDARDIT – pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Pikaoppaat ovat lyhennelmiä kehittämismalleista

Toimintajärjestelmän
kehittäminen
pähkinässä - osa 2

Toimintajärjestelmän
toteuttaminen
pähkinässä - osa 3

Laatua ja luotettavuutta
pähkinässä - ISO 9001 osa 4

e-kirja: 9789522281395
36 sivua

e-kirja: 9789522281418

e-kirja: 9789522281432

36 sivua

36 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Toimintajärjestelmän kehittäminen - osa
2, 978-952-228-852-3,
e-kirja: 9789525672602

Toimintajärjestelmän toteuttaminen - osa 3,
978-952-228-851-6, e-kirja:
789525672626

Lyhennelmä kirjasta: Laatua ja
luotettavuutta - ISO 9001 - osa
4, 978-952-228-850-9,
e-kirja: 9789525672664

Työterveyttä ja turvallisuutta
pähkinässä - OHSAS
18001:2007 - osa 5

Kestävää
ympäristönhallintaa
pähkinässä - ISO 14001
& EMAS - osa 6

Yhteiskuntavastuuopas
pähkinässä 26000

e-kirja: 9789522281456

e-kirja: 9789522281470
36 sivua

36 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Työterveyttä ja -turvallisuutta - OHSAS
18001:2007 - osa 5,

978-952-228-855-4,

Lyhennelmä kirjasta: Kestävää
ympäristönhallintaa ISO 14001
EMAS - osa 6, 978-952-228849-3, e-kirja: 9789525672701

e-kirja: 9789525672688
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e-kirja: 9789522281371
40 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Yhteiskuntavastuuopas ISO 26000,
978-952-228-848-6, e-kirja:
9789522282118

JOHTAMISSTANDARDIT – pikaoppaat (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Pikaoppaat ovat lyhennelmiä kehittämismalleista

Laatua projektien
hallintaan pähkinässä ISO 10006
e-kirja 9789522281494
36 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Laatua
projektien hallintaan ISO
10006, 978-952-228-846-2,
e-kirja: 9519499741
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INVERSTORS IN PEOPLE
Oppimiseen ja kehittymisen perehtyminen - Investors in People – osa 1 ........39
Oppimiseen ja kehittymiseen kannustaminen - Investors in People – osa 2 ...39
Oppimisen ja kehittymisen johtaminen - Investors in People – osa 3 ..............39
Oppimisen ja kehittymisen valmentaminen - Investors in People – osa 4 .......39
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INVERSTORS IN PEOPLE (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kirjasarjan avulla voit ottaa koko organisaation mukaan henkilöstön oppimisen kehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen Investors in People (IIP) –mallin avulla.

Oppimiseen ja
kehittymiseen
perehtyminen - osa 1

Oppimiseen ja
kehittymiseen
kannustaminen - osa 2

Introducing Learning and Development Investors in People - Part 1

Encouraging Learning and Development Investors in People - Part 2

ISBN 978-952-228-845-5,
ebook: 978-952-228-057-2, 28 sivua

ISBN 978-952-228-844-8,
e-kirja: 978-952-228-059-6, 101 sivua

Tämä kirja kuvaa IIPstandardin 10 arviointialuetta havainnollisten esimerkkiparien
avulla.
Näiden kuvausten sekä kirjan itsearviointikysymysten avulla lukijat ymmärtävät
standardin sisällön
sekä voivat arvioida
standardin ja kirjasarjan käyttökelpoisuutta omassa organisaatiossa.

Kirja noudattaa Investors in People (IIP)
Standardin rakennetta. Kirja jakautuu 10
arviointialueeseen ja
25 arviointikohtaan.
Kirja on tarina kahdesta erilaisesta tavasta suhtautua henkilöstön kehittämiseen. Lukija voi lukea
kahta eri tarinaa ja
miettiä, mikä voisi olla hänen oman organisaationsa tarina.

Oppimisen ja kehittymisen
johtaminen - osa 3

Oppimisen ja kehittymisen
valmentaminen – osa 4

Leading Learning and Development - Investors in People - Part 3

Coaching Learning and Development - Investors in People - Part 4

ISBN 978-952-228-843-1
e-kirja: 952-5583-95-3, 129 sivua

ISBN 978-952-228-022-0,
e-kirja: 978-952-228-023-7, 170 sivua, A4
Käsikirja sopii IIPstandardin syvälliseen
ymmärtämiseen ja
oman organisaation
sovellutusten kehittämiseen. Se on osoitettu henkilöstöhallinnon
asiantuntijoille.

Kirja noudattaa Investors in People (IIP)
standardin rakennetta.
Kirja jakautuu 10 arviointialueeseen ja 40
arviointikohtaan.
Kirja havainnollistaa,
miten henkilöstön johtaminen koetaan organisaation eri tasoilla; johdon, esimiesten,
henkilöstön ja luottamushenkilöitten.
Kirja sopii IIP-standardin sisällön oppimiseen,
ymmärtämiseen ja soveltamiseen.
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Käsikirja sisältää kysymykset sekä havainnollistaa niiden sisällön johdon, esimiesten, henkilöstön
ja luottamushenkilöitten haastatteluun. Käsikirja
linkittää jokaisen IIP-standardin kohdan toisiinsa
sekä EFQM-mallin arviointikohtiin.
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YRITTÄJYYS – EFQM 2013
Yrittäjyys
Asiantuntija käynnistää oman yrityksen .........................................41
Ammatintaitaja käynnistää oman yrityksen ....................................41
Laadunhallintaa asiantuntijayrittäjälle.............................................41
Euroopan laatupalkintomalli yrittäjälle ............................................42
Asiantuntijayrittäjän liiketoimintaprosessit ......................................42
Miten luoda yhteiskuntavastuusta asiantuntijan kilpailuetu ............42

Yrittäjyys – pikaoppaat
Asiantuntija käynnistää oman yrityksen..........................................43
Ammatintaitaja käynnistää oman yrityksen ....................................43
Laadunhallintaa asiantuntijayrittäjälle.............................................43
Yrittäjä pähkinässä .........................................................................43
Asiantuntijayrittäjän liiketoimintaprosessit ......................................43
Miten luoda yhteiskuntavastuusta asiantuntijan kilpailuetu ............43
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YRITTÄJYYS – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Kirjat kuvaavat yrittäjän soveltamia toimintaperiaatteita ja ajattelua EFQM-mallin ja
ISO 9001 standardin avulla. Esimerkit havainnollistavat yritystä, jossa henkilöstön
muodostaa yrittäjä itse. Kukin kirja kertoo kahden yrittäjän erilaisista tavoista toimia
ja ajatella. Kirjojen avulla yrittäjä voi arvioida omia toimintatapojaan ja asettaa omat
itselle sopivat tavoitteet.

Asiantuntija käynnistää
oman yrityksen – EFQM 2013

Ammatintaitaja käynnistää
oman yrityksen - EFQM 2013

Starting up Your Professional
Service Enterprise

Starting up Your
Skilled Trade Business Enterprise

ISBN 978-952-228-927-8,
e-kirja: 9789522289599, 114 sivua

ISBN 978-952-228-778-6,
e-kirja: 9789522289582, 114 sivua
Tämä kirja kuvaa yrityksen perustamista ja
käynnistämistä. Erityisesti kirjan esimerkit
havainnollistavat yhden henkilön rakennusyritystä, joka perustuu omistajansa
kädentaitoihin ja jossa
henkilöstön muodostaa yrittäjä itse.

Kirja kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien ja Euroopan laatupalkintomallin ja ISO
9001 avulla Ollin ja
Samin tapaa siitä, miten he käynnistävät
yrityksensä sekä, miten he aikovat
asiantuntijayrityksessään toimia
ja ajatella.
Ollin ja Samin tavat
toimia ja ajatella kertovat kahden eri toimintatavan eroista, ja lukija voi niiden avulla suunnitella
omia toiminta- ja ajattelutapojaan käynnistäessään omaa yritystään.

Reino ja Lauri ovat
päättäneet perustaa ja
käynnistää kumpikin 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.
Olli ja Sami ovat itsenäisiä konsulttiyrittäjiä.
Kirja kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien
avulla Ollin ja Samin
tapaa toimia ja ajatella
heidän varmistaessaan
sen, mitä asiakkaille
on luvattu.

Laadunhallintaa
asiantuntijayrittäjälle ISO 9001
Managing Quality in your Professional
Service Enterprise – ISO 9001
ISBN 978-952-228-841-7,
e-kirja: 9525583783, 107 sivua
“Teos sopii hyvin aloittelevalle asiantuntijayrittäjälle ja jämäköittää myös seniorin toimintaa.”
Risto Elonen, yrityskonsultti
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Ollin ja Samin tavat
toimia ja ajatella kertovat kahden eri toimintatavan eroista, ja asiantuntijayrittäjä voi niiden
avulla arvioida omia toimintatapojaan ja asettaa
omat itselle sopivat tavoitteet.
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YRITTÄJYYS – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Euroopan laatupalkintomalli
yrittäjälle - EFQM 2013

Asiantuntijayrittäjän
liiketoimintaprosessit - EFQM 2013

The EFQM Excellence Model for
Entrepreneurship – 2010

Managing Processes in your
Professional Service Enterprise

ISBN 978-952-228-863-9,
e-kirja: 9789522280718, 118 sivua

ISBN 978-952-228-830-1,
e-kirja: 9789522280701, 126 sivua

Kirja kuvaa asiantuntijayrittäjän soveltamia
toimintaperiaatteita ja
ajattelua. Erityisesti
esimerkit havainnollistavat yhden henkilönasiantuntijayritystä jossa, henkilöstön muodostaa yrittäjä itse.
Olli ja Sami ovat itsenäisiä konsulttiyrittäjiä.
Kirja kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien avulla Ollin ja Samin tapaa
toimia ja ajatella heidän johtaessaan omaa yritystään. Kumpikin on heistä pärjännyt omalla
tavallaan, ainakin toistaiseksi.
Kirja ei pyri opettamaan, mikä on oikein ja mikä
on väärin. Onnistua ja epäonnistua voi monella
eri tavalla. Ollin ja Samin tavat toimia ja ajatella
kertovat kahden eri toimintatavan eroista, ja
asiantuntijayrittäjä voi niiden avulla arvioida
omia toimintatapojaan ja asettaa omat itselle
sopivat tavoitteet.

Konsultit Olli ja Sami
omistavat kumpikin
yhden miehen konsulttiyrityksen. Kumpikin heistä pärjää ammatissaan, mutta heidän suhtautumisensa
erilaisiin asioihin ja
tapansa toimia
poikkeavat
merkittävästi.
Kirja kuvaa esimerkkien avulla Ollin ja
Samin tapaa toimia ja ajatella liiketoimintansa
eri prosesseissa.








Samin esimerkit täyttävät ISO 9001-vaatimukset
ja voit samalla oppia standardin käyttämällä sitä
rinnan tämän kirjan kanssa.

Miten luoda
yhteiskuntavastuusta
asiantuntijan kilpailuetu EFQM 2013

Kirjan avulla voi verrata kahden eri yksinyrittäjän Ollin ja
Samin tapaa toimia ja
vertailun avulla löytää
omat, itselle sopivat
ratkaisut.

Competitive Advantage through
Corporate Social Responsibility
ISBN 978-952-228-924-7,
e-kirja: 9789522282286, 92 sivua
Tässä kirjassa kuvataan, miten kaksi eri asiantuntijayrittäjää Olli ja Sami kantavat omat yhteiskuntavastuunsa ja miten Sami on luonut
eko-tehokkuudesta kilpailutekijän yritykselleen.
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Tulevaisuuden suunnitteluprosessia
Resurssien suunnitteluprosessia
Tuotekehitysprosessia
Myyntiprosessia
Tutkimustoimeksiantoa
Kehitystoimeksiantoa
Koulutustoimeksiantoa

Ensi vuosikymmenen
aikana
yhteiskuntavastuusta muodostunee uusi standardi,
joka on täytettävä, jotta yleensä voi olla mukana ja kilpailu käydään
jälleen muilla asioilla.
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YRITTÄJYYS – pikaoppaat – EFQM 2013 (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Asiantuntijayrityksen
käynnistäminen
pähkinässä

Ammatintaitajayrityksen
käynnistäminen
pähkinässä

Asiantuntijayrityksen
laadunhallinta
pähkinässä

e-kirja 9789522281531

e-kirja: 9789522281555

e-kirja: 9789522281579

38 sivua

38 sivua

30 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Asiantuntija käynnistää oman yrityksen,
978-952-228-927-8,
e-kirja: 9789522289599

Lyhennelmä kirjasta: Ammatintaitaja käynnistää yrityksen,
978-952-228-778-6,
e-kirja: 9789522289582

Lyhennelmä kirjasta: Laadunhallintaa asiantuntijayrittäjälle,
978-952-228-841-7,
e-kirja: 9525583783

Yrittäjä pähkinässä

Asiantuntijayrittäjän
liiketoimintaprosessit
pähkinässä

Asiantuntijayrittäjän
yhteiskuntavastuu
pähkinässä

e-kirja: 9789522281616
26 sivua

e-kirja: 9789522281630
34 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Asiantuntijayrittäjän liiketoimintaprosessit,
978-952-228-830-1,
e-kirja: 9789522280701

Lyhennelmä kirjasta: Miten
luoda yhteiskuntavastuusta
asiantuntijan kilpailuetu,
978-952-228-924-7,
e-kirja 9789522282286

e-kirja: 9789522281593
38 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Euroopan
laatupalkintomalli yrittäjälle,
978-952-228-863-9,
e-kirja: 9789522280718

ChangeManager Pro

43

LEAN-OPPAAT
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LEAN-OPPAAT
Lean – kohti täydellisyyttä:
Kirja toimii lean-periaatteiden ja menetelmien oppikirjana ja itsearvioinin työkirjana. Kirjan
avulla ymmärtää lean-periaatteet ja käytännöt sekä niiden muodostaman kokonaisuuden. Kirjan avulla voi ottaa organisaation mukaan arvioimaan omien toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen 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 leanmalliin ja kuhunkin yritysesimerkkiin.

Lean – kohti täydellisyyttä

Lean käytännössä

ISBN 978-952-220-289-5,
e-kirja: 9789522282484, 168 sivua

ISBN 978-952-220-290-1,
e-kirja: 9789522282491, 312 sivua

Lean ei ole tila, johon
pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja
kehittymisen prosessi. Matka alkaa oppimalla leantekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ainaisesti kehittyvänä
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 leanperiaatteita ja arvioimaan, missä vaiheessa leanmatkaa lukijan organisaatio on.
Kirjan lean malli muodostuu kahdeksasta päävaiheesta:









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
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Tässä kirjassa kuvataan yritysesimerkkejä lean-periaatteiden
ja -käytäntöjen kehittämisestä ja soveltamisesta.
Caset kertovat, miten
kehittämisohjelman
tavoitteet asetettiin,
miten kehittäminen
organisoitiin ja toteutettiin sekä mitä tavoitteita saavutettiin.
Ne esittävät tuotantojärjestelmän ja jatkuvan kehittämisen toteuttamisesta Japanista hankittujen lean-oppien mukaisesti.
Ne havainnollistavat keinoja yhtenäisen tuoteperheen kehittämiseksi, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja lisää tuotantoystävällisyyttä.
Ne kuvaavat käytettyjä menetelmiä taloudellisen
haavoittuvuuden pienentämiseksi, yrityksen rakennetta muuttamalla ja kiinteitä kustannuksia laskemalla.
Ne esittävät, miten kehittää moduulitehtaita, soveltaa lean-periaatteita ja lisätä alihankinnan osuutta.

.
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LEAN-OPPAAT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Tehoa ja laatua
strategiseen johtamiseen
ISBN 978-952-220-291-8,
e-kirja: 9789522281975, 130 sivua

Tehoa ja laatua
markkinoinnin kehittämiseen
ISBN 978-952-220-292-5,
e-kirja: 9789522281951, 119 sivua

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

Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan
lean-ohjelmalle sekä
sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.

Strategiset tavoitteet ja
suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden
kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää
tyhjän päälle.

Lean tukee yrityksen
pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja
pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Tässä kirjassa havainnollistetaan strategisen suunnitteluprosessin merkitystä kilpailuetujen kehittämiselle ja menestymiselle. Kirjassa kuvataan erään yrityksen strategiatyön
eteneminen siten kuin yrityksessä tehtiin ennen ja
miten se tehdään nykyisin.

”Kehitämme myyntiprosessimme sellaisiksi, jotka riittävän aikaisessa vaiheessa, riittävän nopeasti ja riittävällä luotettavuudella keräävät markkinoilta tarpeelliset tiedot yrityksen ja sen eri toimintojen käyttöön.”

Omassa organisaatiossanne voitte yhdessä arvioida omia strategisen johtamisen periaatteita ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin.

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

Kirja lean-mallin kohtaan:
Strateginen johtaminen.

Kirja lean-mallin kohtaan:
Strateginen johtaminen.

Tehoa ja laatua
lean-kulttuurin luomiseen

Menestyäkseen organisaation pitää muuttua
oppivaksi organisaatioksi, jonka keskeiset pilarit
ovat jatkuva parantaminen ja ihmisten kunnioittaminen. Ne johtavat ainutlaatuiseen henkilöstön sitoutumiseen.

ISBN 978-952-220-293-2,
e-kirja: 9789522282415, 194 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 esimerkkeihin sekä tunnistaa kehittämistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia.

Lean edellyttää koko organisaation sitoutumista
sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. On tuotettava
tuotteita ja palveluja ulkoisten tai sisäisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. On toimittava kulttuurissa, jossa jokainen pyrkii jatkuvaan parantamiseen.
Kirja lean-mallin kohtaan:
Lean-kulttuurin luominen.
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LEAN-OPPAAT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Tehoa ja laatua tuotteiden ja
tuotantojärjestelmän
kehittämiseen

Tehoa ja laatua
prosessien ja virtauksen
kehittämiseen

ISBN 978-952-220-294-9,
e-kirja: 9789522282514, 144 sivua

ISBN 978-952-220-295-6,
e-kirja: 9789522281937, 161 sivua
Kirja havainnollistaa
erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.

Tuotepolitiikka, tuotevalikoima, tuotteiden rakenteet, modulaarisuus,
standardointi, yksinkertaisuus, tuotteen sisältämien osien määrä sekä mahdollisuus automatisointiin luovat perusteet tehokkaalle tuotantojärjestelmälle.
Tuotantojärjestelmä
muodostuu tiloista, prosesseista, teknologiasta
ja koneista sekä toimittajista ja muista kumppaneista. Tuotantojärjestelmä kehitetään samanaikaisesti
koko tuotevalikoiman ja tuotteiden kanssa.

Kehitysohjelman on
käynnistyttävä kerralla
ja edettävä nopeasti.
Tulosten saavuttamiseksi ohjelman on noudatettava kokeiltua ja hyväksi koettua kehittämisen
mallia.

Kirjassa kuvataan, mitä asiakasvarioitavuus, tuotehallinta ja modulointi ovat ja mitä hyötyjä yritys voi
saavuttaa niiden avulla.

Ohjelma onnistuu sopivalla kehittämismallilla,
mutta lisäksi onnistuminen riippuu oikein valituista rooleista, valittujen henkilöiden motivaatiosta ja kehittämisosaamisesta.

Kirja lean-mallin kohtaan:
Tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittäminen.

Tehoa ja laatua
hukan vähentämiseen
ISBN 978-952-220-296-3,
e-kirja: 9789522282477, 118 sivua
Sitkeimmän hukan poistaminen ja vaativimpien
tekniikoiden käyttö edellyttävät järjestelmällisyyttä sekä niiden taustalla olevien periaatteiden ymmärtämistä.

Kirja lean-mallin kohtaan:
Virtaus ja imu.

Tehoa ja laatua
siisteyden ja järjestyksen
kehittämiseen – 5S
ISBN 978-952-220-308-3,
e-kirja: 9789522289759, 119 sivua
5S-ohjelmassa kehitetään periaatteet ja käytännöt siisteydelle, järjestykselle, puhtaudelle
sekä niiden kehittämiselle. Jokainen hoitaa
oman osuutensa siisteydestä, järjestyksestä
ja puhtaudesta sekä 5Sohjelman toteutumisesta.

Kirjassa käsitellään hukan estämiseen, tunnistamiseen ja vähentämiseen liittyviä menetelmiä.
Kirja lean-mallin
kohtaan: Hukan estäminen, tunnistaminen ja
poistaminen.
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LEAN-OPPAAT (kirjan nimi ohjaa painettuun ja e-kirjaan)
Tehoa ja laatua
kunnossapidon kehittämiseen
Total Productive Maintenance
ISBN 978-952-220-297-0,
e-kirja: 9789522282439, 182 sivua
Total Productive (TPM) on järjestelmällinen tapa kehittää yhdessä henkilöstön kanssa häiriötön tuotanto, joka laskee kustannuksia ja nostaa prosessien taloudellista
tehokkuutta.
Koneet, laitteet ja muu
varustus ovat ydinprosesseille resursseja. Laitteiston hankinta, huolto ja
kunnossapito ovat niiden
tukiprosesseja.
TPM-ohjelma on näiden
prosessien radikaalia ja jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa siten, että asetetut tehokkuus-, -kustannus-, turvallisuus-, ympäristö- ja muut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Kirja lean-mallin kohtaan:
Hukan estäminen, tunnistaminen ja poistaminen.

Tehoa ja laatua
muutoksen johtamiseen
ISBN 978-952-220-299-4,
e-kirja: 9789522282095, 212 sivua
Monet ovat kehittyneet ja
tulleet paremmiksi. Harvassa ovat kuitenkin ne,
jotka ovat aikaansaaneet
mitattavia ja merkittäviä
tuloksia suunnitellun kehitysohjelman seurauksena. Miksi niin pieni osa
käynnistetyistä ohjelmista
tuottaa merkittäviä tuloksia?
Menestyvissä organisaatioissa johtajilla on kokonaiskuva. He tietävät kuinka eri osa-alueet liittyvät
toisiinsa.
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Tehoa ja laatua
tulosten suunnitteluun ja
seurantaan
ISBN 978-952-220-298-7,
e-kirja: 9789522282453, 140 sivua
Lean-järjestelmä tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille.
Se parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisää arvoa
sidosryhmille sekä ylläpitää turvallista ja terveellistä ympäristöä.
Arvon jokaista komponenttia pitää mitata, tulkita ja raportoida.
Mittarit pitää valita siten,
että ne myös sopivat
lean-ajatteluun ja antavat
kriittisiä palautteita johtajille ja työntekijöille. On
tärkeää valita oikeat mittarit ja jatkuvasti kehittää niitä.
Kirja lean-mallin kohtaan:
Lean-ohjelman tulokset.

Menestyvät myös tietävät, kuinka kokonaisuutta on
johdettava asetettujen vuositavoitteiden saavuttamiseksi. He myös tietävät, kuinka kokonaisuutta on
kehitettävä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tässä kirjassa on esitetty kokonaisuus, jonka kunkin
osan sisältö ja niiden väliset riippuvuussuhteet käsitellään kirjassa yritysesimerkillä havainnollistettuna.
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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LEAN- PIKAOPPAAT (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Lean-pikaoppaat ovat lyhennelmiä Lean-oppaista

Lean – kohti
täydellisyyttä pikaopas
e-kirja: 9789522289872,

Lean käytännössä pikaopas
e-kirja: 9789522289865,
60 sivua

Tehoa ja laatua
strategiseen
johtamiseen - pikaopas
e-kirja: 9789522289858,

64 sivua

40 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Lean –
kohti täydellisyyttä,
ISBN 978-952-220-289-5
e-kirja: 789522282484

Lyhennelmä kirjasta: Lean käytännössä,
ISBN 978-952-220-290-1
e-kirja: 9789522282491

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua strategiseen
johtamiseen,
ISBN 978-952-220-291-8
e-kirja: 9789522281975

Tehoa ja laatua
markkinoinnin
kehittämiseen pikaopas

Tehoa ja laatua leankulttuurin luomiseen pikaopas

Tehoa ja laatua
tuotteiden ja
tuotantojärjestelmän
kehittämiseen pikaopas

e-kirja: 9789522289841,

e-kirja: 9789522289834
40 sivua

40 sivua

e-kirja: 9789522289827,
28 sivua

Lyhennelmä kirjasta Tehoa ja
laatua markkinoinnin
kehittämiseen,
ISBN 9789522202925
e-kirja: 9789522281951
ChangeManager Pro

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua lean-kulttuurin luomiseen, ISBN 9789522202932
e-kirja: 9789522282415
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Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittämiseen,
ISBN 9789522202949
e-kirja: 9789522282514

LEAN- PIKAOPPAAT (kirjan nimi ohjaa e-kirjaan)
Tehoa ja laatua
prosessien ja
virtauksen
kehittämiseen pikaopas

Tehoa ja laatua
hukan vähentämiseen pikaopas
e-kirja: 9789522289803
28 sivua

e-kirja: 9789522289810,
38 sivua

Tehoa ja laatua
siisteyden ja
järjestyksen
kehittämiseen – 5S pikaopas
e-kirja: 9789522289797
28 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua prosessien ja virtauksen
kehittämiseen,
e-kirja: 9789522281937

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua hukan vähentämiseen,
e-kirja: 9789522282477

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua siisteyden ja järjestyksen kehittämiseen – 5S,
e-kirja: 9789522289759

Tehoa ja laatua
kunnossapidon
kehittämiseen pikaopas

Tehoa ja laatua
tulosten suunnitteluun
ja seurantaan pikaopas

Tehoa ja laatua
muutoksen
johtamiseen - pikaopas

e-kirja: 9789522289780

35 sivua

48 sivua

e-kirja: 9789522289773
28 sivua

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua kunnossapidon
kehittämiseen,
e-kirja: 9789522282439

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua tulosten suunnitteluun ja
seurantaan,
e-kirja: 9789522282453

Lyhennelmä kirjasta: Tehoa ja
laatua muutoksen johtamiseen,
e-kirja: 9789522282095
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e-kirja: 9789522289766

Mitä on organisaation itsearviointi?
Osallistavan ja innostavan itsearvioinnin avulla luodaan edellytykset
kehittämisen hyvälle käynnistymiselle.
Itsearviointi tukee organisaation kehittämistarpeiden ja kehittämisvalmiuksien selvittämistä nopealla, järjestelmällisellä ja osallistavalla
tavalla.
Itsearvioinnin avulla saadaan nopeasti selville, mitä on kehitettävä,
mistä organisaatiossa ollaan samaa tai eri mieltä ja mihin ihmiset
ovat jo valmiiksi sitoutuneita. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan
varsinainen kehitysprojekti.
Organisaation itsearviointi sopii hyvin ensimmäiseksi vaiheeksi laatupalkintomallin soveltamiseen, laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen, Six sigma -kehittämismallin käyttöönottoon tai prosessien kehittämisen ja benchmarking-toiminnan käynnistämiseen.
Itsearvioinnilla voidaan myös testata taitoja hallita muutosta, seurata
kehitysprojektin etenemistä ja mitata projektien tuloksia ja niiden pysyvyyttä.
Mitä hyötyä on organisaation
itsearvioinnista?
Selville saadaan:
# oman väen mielipiteet kehittämistarpeista
# mitkä asiat koetaan tärkeiksi
# miten hyviä ollaan ja miten hyviä pitäisi olla
# mistä kehittämisasioista ollaan yhtä mieltä ja missä eri
# mihin kehittämiseen ollaan jo sitoutuneita
Itsearviointiprosessi:
# vahvistaa tunnetta jokaisen mielipiteen arvostamisesta
# käynnistää uutta ajattelua, oppimisen ja muutoksen
# lisää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
# lisää rohkeutta asettaa aiempaa korkeampia tavoitteita
# luo sitoutumista kehittämiseen ja haastaviin tavoitteisiin
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Hyvin aloitettu on
puoliksi tehty!

Muutos on kuin raketti.
Se vaatii valtaisan energian läpäistäkseen ilmakehän.
Läpäisyn jälkeen sitä ei pidättele mikään.

Tuotteisiin voi tutustua ja tilata osoitteessa
www.changemanager.org

Oy Benchmarking Ltd
Läntinen Pitkäkatu 18 B 45, 20100 Turku
Puh / fax: +358 2 2330 406, 0400 – 594 738
www.changemanager.org
kari.tuominen@benchmarking.fi

