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ELÄMÄNI PAHIN MUUTOSPROJEKTI: OP RYHMÄN 
HAJAANNUS 1990 –LUVUN PUOLIVÄLISSÄ

• Reilut 40 osuuspankkia irtaantui ryhmästä – syntyi nykyinen POP ryhmä

• Ko osuuspankit eivät hyväksyneet uutta yhteisvastuumallia

• Epäilys luurangoista kaapeissa keskellä pankkikriisiä oli vahva 

• Korkeat yhteisvastuumaksut ärsyttivät ja jota ärtymystä heikko sisäinen 

keskustelukulttuuri ruokki

• Luottamusvaje oli käsin kosketeltava 

• Luottamuskriisi esti uudistumisen suunnitellussa muodossa – Uudistusta ei 

kuitenkaan keskeytetty



OP RYHMÄN UUDISTUMINEN 2010 LUVULLA – FINANSSIALAN 
SUUREEN MURROKSEEN ALETTIIN VALMISTAUTUA ETUKÄTEEN

• Edessä olevaan murrokseen liittyvä taustoittava informaatio – Toistoa ja toistoa ajatuksella, 

että ei ole odotettavissa sitoutumista ilman ymmärrystä

• OP Keskuksen konsernirakenteen ja johtamisen selkeyttäminen, taistelu siiloutumista vastaan

• Pohjola pois pörssistä

• Johtaminen konsernina – yksi päätös ja toimeenpano

• Tytäryhtiömallista liiketoiminta-alue johtamiseen

• Osuuspankkirakenteen kehittäminen kohti maakuntamallia

• Kehittämisen ketteröittäminen – lisää nopeutta ja joustavuutta

• Merkittävä tuote- ja palvelukehitykseen liittyvä investointiohjelma – 90 % vanhan uusimista



“

”

Osuuspankkien ja keskusyhteisön välinen jännitetila on 
meidän voimamme, mutta sitä pitää hoitaa taiten. Kun 
et voi käskeä, pitää saada sitoutumaan. Yhteisön 
voima on valtava: kun se ymmärtää ja sitoutuu, asia 
etenee vauhdilla.

Reijo Karhinen (Vuorovaikutus johtajan työssä, 2017)



Markkinoiden paine on pakottanut OP Ryhmän 
keskittämään toimintojaan merkittävästi 

• OP Ryhmässä korostuu osuuspankkien itsenäisyys, mutta silti sillä on:

• yksi yhteinen ICT-järjestelmä – ei poikkeuksen poikkeusta!
• yhteinen strategia
• yhteiset arvot, perustehtävä, asiakaslupaus ja päämäärä
• yhteinen brändipolitiikka
• yhteinen edunvalvonta
• keskinäinen yhteisvastuu
• keskitetty

• taloushallinto
• palkkahallinto
• tuote- ja palvelukehitys
• suuri osa muistakin tukitoiminnoista



SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 
AJOITTUU HETKEEN, JOSSA GLOBAALIT 
MUUTOSVOIMAT MENEVÄT VOIMALLA 
LÄPI YHTEISKUNTIEN



Ihmisen 

käyttäytymisen 
muutos

Niin yhteiskunta-,  yritys- kuin 
yksilötasolla tarvitsemme nyt enemmän 
uudistumiskykyä kuin koskaan – tämä 

ajoitus on mahdollisuus sote- ja 
maakuntauudistukselle

DIGITALISAATIO

AUTOMATISAATIO

ROBOTISAATIO

GLOBALISAATIO
Asiakkaan & yksilön 

valta kasvaa.

Korporaatioiden 
vaikutusvalta 
heikkenee.



UUSI TEKNOLOGIA

•Mahdollistaa aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen

•Mahdollistaa monella toimialalla jakelukustannuksen lähestymisen lähelle 

nollatasoa

•Murtaa vanhat ansaintalogiikat

• Tekee tiedosta valtaa

• Haastaa tasepohjaisen liiketoiminnan

•Mullistaa perinteiset toimialat yksi kerrallaan ja luo täysin uusia toimialoja – esim

ei perinteisiä pankkeja jatkossa tarvita

•Muuttaa työn luonnetta, tekee monia töitä tarpeettomiksi ja luo uusia ammatteja. 

Käynnistää valtavan uudelleenkoulutusprosessin

•Mahdollistaa valtavan tuottavuusloikan yhteiskunnan jokaisella osa-alueella

•Mullistaa tavan, jolla kommunikoimme ympäristömme kanssa

• Tekee meistä jokaisesta median ja potentiaalisen vaikuttajan



UUSI MAAILMA – UUDET VAATIMUKSET

• Muutosta johtaa yksilö – kansalainen - asiakas

• Johtaminen on reaaliaikaista ja strategiaprosessi jatkuvaa

• ”Aika” –käsite muuttuu – aikaa reagoida, vastata, toimia mitataan mieluiten 

minuuteissa, ei tunneissa, ei päivissä

• Valta on siirtynyt paitsi asiakkaille myös työntekijöille

• Yhteisöllisyys on vahvistunut, esimiehen ja työntekijän roolit tasavertaistuvat

• Johtamisen hierarkia ohenee



Muutoksen polulle lähteminen 
edellyttää johdolta valmiutta itse 
muuttua, luottamuspääomaa, 
rohkeutta viedä läpi uudistuksia ja 
kykyä saada muut mukaan.



Luottamukseen perustuva kulttuuri 
luo tilaa muutosvalmiudelle 



JOHTAJAN LUOTTAMUS SYNTYY

• Näkemyksellisyydestä

• Läsnäolosta

• Esimerkkinä toimimisesta

• Uskottavasta arvopohjasta

• Sanojen ja tekojen harmoniasta

• Kyvystä viestiä

• Aidosta valmiudesta olla rehellinen itselleen ja muille



LUOTTAMUS – AVAIN ONNISTUNEESEEN 
KUMPPANOITUMISEEN

• Navigointi rajapintojen runsaudessa ei toimi ilman keskinäistä 

luottamusta

• Avainsanoja:

• Asiakas keskiössä

• Yhteinen maali, tavoitteet, strategia

• Yhteinen tulkinta arvoista, kulttuurista, johtamismallista

• Yhdenmukainen ansaintalogiikka



IHMISET TEKEVÄT MUUTOKSEN ORGANISAATION  KOOSTA 
RIIPPUMATTA.

Johtaja

• luo ilmapiirin joka henkii luottamusta ja 

uudistumisvalmiutta

• näyttää omaa esimerkkiä ja johtaa 

reaaliaikaisesti 

• viestii uudistumishalua

• antaa ihmisille tilaa kokeilla ja loistaa

• kuuntelee ollakseen ajan tasalla 



AVOIN VUOROVAIKUTUS ON AINOA KEINO 
RAKENTAA LUOTTAMUSTA TULEVAAN 



JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

•Tunnista uudet viestinnän kanavat

• Ilmaherruus on tarjolla



JOHTAJANA & ASIANTUNTIJANA SOMESSA

• Johtaminen on viestintää – viestintä on johtamista periaate edellyttää. 

• Hyväksy se, että olet media

• Olemalla tässä ajassa somessa olet olemassa

• Koskaan aiemmin ei johtajalla ja asiantuntijalla ole ollut tällaista 

mahdollisuutta vaikuttaa – tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, yksilölle, koko 

yhteiskunnalle

• Ole oma itsesi – jaa asiantuntijuutta – näe ja koe some mahdollisuutena

• Hyväksy se, että ajankäyttösi muuttuu



ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ YHTEISTÄ 
YMMÄRRYSTÄ MUUTOKSEN TARPEESTA

Näkemys 
tulevaisuudesta

Vuorovaikutus

Ymmärrys muutoksesta Sitoutuminen uudistumiseen

Vuorovaikutus on ainoa keino rakentaa 

luottamusta tulevaan.



ISOSSA MUUTOKSESSA TÄRKEÄ MUISTAA:
Organisaatio elää, menestyy ja uudistuu ihmisten 
kautta

• Älä anna eiliseen takertuneiden hämärtää suuntaa

• Oikeat ihmiset oikeille paikoille

– poikkeustilanteet vaativat erilaisen miehityksen

• Kierrätä

• Ole rohkea, luova ja näkemyksellinen

• Ole rehellinen itsellesi ja organisaatiollesi

• Älä pelkää liikaa virheitä – korjaaminen ei ole virhe

• Anteeksi saa helpommin kuin luvan



• Luo vahva näkemys tulevasta ja selkeä yhteinen 

suunta 

• Miten toimintaympäristö muuttuu, minne 

olemme menossa, mitä tavoittelemme ja miksi?

• Ole avoin uudelle ja valmis luopumaan vanhasta

JOHDON TEHTÄVÄ ON NÄYTTÄÄ SUUNTAA…

NÄKEMYKSELLISYYS 

JA ROHKEUS



• Tunnista tosiasiat

• Tunnista asiat joihin voit vaikuttaa

• Ole rehellinen itsellesi mutta myös koko 

organisaatiolle

• Ole johdonmukainen

• Toimi, kuten puhut

• Toimi, kuten haluat toisten toimivan

• Ole läsnä – murrosta johdetaan edestä

…SANOILLA JA TEOILLA

REHELLISYYS JA 

AITOUS



• Ilman ymmärrystä ei synny sitoutumista

• Vuorovaikutus on ainoa keino rakentaa 

luottamusta tulevaan

• Kuuntele

• Viesti, viesti, viesti! Ole suora.

• Sano ääneen hankalatkin asiat

• Älä anna pikkusormeakaan muutosvastarinnalle 

– älä viesti rivien välistä

JOHDON KYKY VIESTIÄ JA 
VUOROVAIKUTTAA RATKAISEE KAIKEN

VUORO-

VAIKUTUS



OLETTE ETUOIKEUTETUSSA ASEMASSA TOTEUTTAA 
ISÄNMAAMME HISTORIAN YKSI SUURIMMISTA ELLEI 
SUURIN UUDISTUS

• Toimeenpano ratkaisee – sitouttakaa, kannustakaa, laittakaa itsenne likoon 

• Yhdessä tekeminen yli siilojen – jaksakaa uskoa esimerkin voimaan

• Avoimella vuorovaikutuksella on uskomattoman suuri voima

• Olkaa rohkeita – normipohja muuttuu radikaalisti – tarttukaa luovasti tähän 

mahdollisuuteen – hyödyntäkää uusi liikkumavara

• Kerralla ei tule valmista – älkää jääkö tuleen makaamaan, vaikeroimaan

• Muutoksessa tarvitaan rohkeutta, johtajuutta, luottamusta, yhteistä halua onnistua



MUISTA PITÄÄ HUOLTA MYÖS 
ITSESTÄSI.

Kiitos


