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Itä-Hämeen Opisto, Jyränkölä ja  
Wellamo-opisto 

Onnistunut muutoksen johtaminen -työpajat 2014  
22.8. Hartola ja  ja 31.10 Lahti 
Valmentaja: Tuija Tähtinen 

OHJELMA 31.10. 

9.00   Aamukahvi 

9.30    Ajankohtaiset kuulumiset, Sirkka Suomi 
   Matkalla opittua 
   Muutoksen jäsentäminen  

12.00  Lounas 

12.45   Ajattelumallit ja tavoitteiden asettaminen 
   Työhyvinvointi muutoksen keskellä   

14.00  Kahvi 

14.30   Liikkelle  
   Yhteenveto  
    

15.30   Hyvää viikonloppua! 
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”Paras tapa osallistua 
muutokseen on auttaa sitä 
syntymään.” 

Lähde unohtunut 
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Muutoskyvykkyys on 
työelämän metataito 
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Inhimillisen todellisuuden 
monimuotoisuus 

Hallinta on mahdotonta! 

Todeksi eläminen: 
Mitä asiat tarkoittavat minulle? 
Miten tämä vaikuttaa toimintaani? 

Muutoksen johtamisen paradoksi 

On kyettävä johtamaan loogisia 
asiakokonaisuuksia sekä tunteineen 
epäloogisesti käyttäytyviä ihmisiä. 



1.11.2014	  

6	  

Luottamus muodostaa kivijalan  

Luottamuksen elementit esimiestoiminnassa: 

1.  Pätevyys/ammattitaito  
2.  Hyväntahtoisuus 
3.  Rehellisyys 
4.  Ennustettavuus 

            (Lähde: Aarnikoivu 2008) 

Mitä nämä sinulle tarkoittavat? 
Miten ilmennät näitä itse? 
Mistä tunnistat nämä työyhteisössäsi? 

Luottamuksen kehittyminen edellyttää 
panostusta vuorovaikutuksessa 
tapahtuvaan oppimiseen 

Aika 

Luottamuksen taso 



1.11.2014	  

7	  

Muutoskykyinen ryhmä 

Perusasiat kunnossa: 
-  kysyntään pohjautuva perustehtävä 
-  tuntee oman osaamisensa 
-  tuntee toimintaympäristön 

+ kyky omaksua uusia asioita ryhmänä 

Laaja-alainen osaaminen ennustaa HYVÄÄ! 
T- ja I- ihmiset 

Muutosvalmiutta voi kehittää 

Luo puitteet, joissa ryhmän jäsenillä on 
mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan 
sekä tietoisuutta muiden osaamisesta. 

Työyhteisön reiluus edistää oppimista. 

Taitava keskustelu auttaa korjaamaan virheitä. 
(kiistely ja kohtelias keskustelu -> 
heikentynyt korjauskyky) 
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Keskustelun tasot 

VÄITTELY	  

•  Oman 
näkemyksen 
paremmuuden 
todistelu 

NEUVOTTELU	  

•  Tavoitteena 
löytää 
molempia 
osapuolia 
tyydyttävä 
ratkaisu 

DIALOGI	  

•  Tavoitteena 
yhteisen 
ymmärryksen 
löytäminen 

LÄHDE:	  Henrie?a	  Aarnikoivu,	  AidosH	  Hyödyllinen	  kehityskeskustelu	  

Toisen voitto,  
toisen häviö 

Sopimus Yhteisen  
Merkityksen 
syntyminen  

Esimiehen roolit muutoksessa 

1.  Muutoksen kokija 
2.  Työntekijän muutoksen ymmärtäjä 
3.  Tulevaisuuteen valmistautuja 
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Johtaminen ammattilaisen asenteena 

Toisen ihmisen kunnioittava ja rakastavakin 
kohtaaminen huolimatta omasta 
elämäntilanteesta ja mielialasta. 

Vasta kun on AITO yhteys itseen on mahdollisuus 
aitoon yhteyteen toisen kanssa. 

Johtaminen inhimillisenä toimintana. 

Läsnäolo toisen ihmisen todellisuudelle – ei 
selittelyä, teorioita ja miksi-kysymystä. 

Se mitä näet muissa kertoo sinusta: 

-  Odotatko muilta jotain? 
-  Teetkö vaikutusta? 
-  Pidätkö itseäsi jollain tavoin parempana? 
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Muutoksessa toteuttamista vie 
eteenpäin: 

Perustehtävän selkeys 
Konkreettiset tavoitteet 
Toimiva palautejärjestelmä 

Ryhmän vaiheet ja esimiehen 
tehtävät (Aku Kopakkala) 

1.  ESIMIES JALUSTALLE – lapsi 
 Pelisäännöt, valvonta, varhainen puuttuminen – muutoksessa ryhmä 
ripustautuu esimieheen 

 Tarvitaan paljon esimiehen aikaa: tukea ja toimenkuvien sekä perustehtävän 
selkiyttämistä. 

2.  ESIMIES KRITIIKKIRYÖPYSSÄ – murrosikä 
 Oma asema  
 Aggressio merkkinä halusta kehittyä ja ottaa lisää vastuuta – kritiikin 
vastaanottaminen ja hyödyntäminen 

 Esimies tarvitsee tukea. Työkaluna kehityskeskustelu. 

3.  ITSERIITTOISUUS KUKOISTAA – ihastuminen 
 Tehokasta ja yhtenäistä, vaarana yhteistyön väheneminen muiden kanssa (me ei 
tarvita muita) – vielä näennäistä tiimityötä – muutoksessa hakee turvaa itsestä 
ja jäsenistä 

 Esimies auttaa hahmottamaan organisaation ja toimintaympäristön 
kokonaisuutta – lisää yhteistyötä sidosryhmien kesken. Esimiehen haaste on 
pysyä rajapinnalla ja suunnata tekemistä strategian suuntaan. Esimerkillä 
johtaminen! 
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Ryhmän vaiheet ja esimiehen 
tehtävät (Aku Kopakkala) 

4.  TYÖNTEKO MAISTUU – aikuisuus 
 Ryhmä ymmärtää kokonaisuuden 
merkityksen. Joustavuus, jämäkkyys, linjan 
pitäminen ja terve puuttuminen. 

 Muutoksessa pureutuu perustehtävään ja 
muokkaa sitä muutoksen vaatimalla tavalla. 

 Tämän kehitysvaiheen ryhmillä on ymmärrys 
siitä, että parhaiten selviytyy, jos osallistuu 
muutoksen toteuttamiseen.  

 Esimies motivoi ja valmentaa yksilöitä. 

Paikka	  	  
rajapinnalla	  
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Muutoksen jäsentäminen 

Kaikki ei muutu 
Perus ammattitaito ei katoa 

Muutoksen jäsentäminen on keskeistä 

Mistä muutoksessa tulee keskustella 
työpaikalla? 
Kuulluksi tuleminen muutoksessa 
Mitä ajatuksia muutos herättää? 
- jokaisella mahdollisuus ilmaista näkemyksiään 

Muutoksesta tulee ymmärrettävämpi 
Mistä muutoksessa on kyse? 
- tavoitteet, sisältö, aikataulu 

Muutoksesta tulee hallittavampi 
Miten muutokseen voi vaikuttaa? 
- oma asema päätöksenteossa 

Muutoksesta tulee mielekkäämpi 
Mitkä ovat muutoksen vaikutukset? 
- vaikutukset itseen ja omaan työyhteisöön 
(esim. osaamisen hyödyntäminen, vuorovaikutus) 
- vaikutukset työhön (esim. perustehtävä, rakenteet, prosessit) 
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Muutoksen johtamisen työkalut 

1.  Jaa tietoa ja johda kysymällä 
2.  Opi tuntemaan ihmiset ja anna heidän tutustua 

itseesi 
3.  Liiku ja näy 
4.  Ota henkilöstö mukaan 
5.  Johda esimerkillä 
6.  Ennakoi ja ajoita oikein – pysy perustehtävässä 
7.  Hyväksy vain toimivat kokoukset 
8.  Siirtymäriitit auttavat luopumaan vanhasta 
9.  Valmenna ja järjestä koulutusta 
10. Opi tuntemaan itsesi 

Tasapainoinen muutosjohtaminen  
Lähde: Tiina Kauppi, muutosjohtaminen –koulutus TAKK 

1. Opasta ihmiset 
•  Varmista aktiivinen linjajohdon tuki ja osallistuminen 

muutoksen kaikissa vaiheissa 
•  Kirkasta tavoitetilaa jatkuvasti. Jos päämäärä on epäselvä, 

kaikki tiet houkuttelevat (Vrt. Odysseuksen harharetket) 
•  Palkitse ja anna tunnustusta. Työn merkitys ja 

tunnustuksen saaminen on tärkeä motivaatiotekijä. 
•  Viestitä. Käytä toistoa ja kuuntele aktiivisesti. Varmista että 

viestit ovat menneet perille ja tulleet ymmärretyiksi. 
Keskustele. 

•  Elä niin kuin saarnaat. Johtajana sinun mallisi vaikuttaa 
myös silloin kun et itse sitä huomaa. Älä vaadi muilta 
sellaista mihin et itse ole valmis. 
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Tasapainoinen muutosjohtaminen 

2. Osallista 
•  Käytä paikallista osaamista ja kutsu ihmiset mukaan. Saat 

enemmän aktiivisia aivoja mukaan, luot luottamusta ja 
ymmärrystä muutokseen. 

•  Asettakaa tavoitteet yhdessä, silloin niihin on helpompi 
sitoutua. 

•  Rakenna hankkeen ”johtoryhmä” ja pidä se mukana. Valitse 
mukaan mielipidejohtajia ja vaikuttajia kaikilta tasoilta 

•  Järjestä seremonioita ja tapahtumia, hauskuutta. Seremoniat 
ja pienet juhlallisuudet tekevät etenemisen näkyväksi ja 
lisäävät energiaa. 

•  Nosta pelot ja toiveet esiin ja keskustele niistä. Näitä asioita 
ei kannata haudata maton alle, ne tulevat vastaan joka 
tapauksessa. 

•  Viesti jatkuvasti edistymisestä ja hyödyistä, kiitä. 

Tasapainoinen muutosjohtaminen 

3. Anna tarvittavat eväät ja edellytykset 
•  Määritä selvät mitattavat tavoitteet ja palkitse. Selkeät tavoitteet 

ja mahdollisimman yksiselitteiset odotukset ovat etuoikeus. 
Muuttuminen on helpompaa kun jokainen tietää mitä hänen pitää 
tehdä ja mitä häneltä odotetaan, ja mitkä asiat ovat kaikkein 
tärkeimpiä. 

•  Etsi ja tuhoa vanhat ristiriitaiset ohjeet/toimintamallit: Joskus 
vanhoja ohjesääntöjä ja vakiintuneita käytäntöjä jää 
kummittelemaan ja ne aiheuttavat turhaa hämmennystä ja kitkaa. 

•  Osoita tarvittavat resurssit muutostyöhön. Muutos vaatii työtä ja 
vaivaa, muu on toiveajattelua. Onnistuneeseen muutokseen pitää 
käyttää aikaa, rahaa ja vaivaa, muuten muutos ei juurru. 

•  Kehitä osaamista ja muutosvalmiutta. Pelot osaamattomuudesta 
ja väärät mielikuvat estävät uuden toimintamallin omaksumista. 
Kokeilut, harjoitukset ja valmennus auttavat. 

•  Rakenna uudet prosessit, roolit ja vastuut. 
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Tasapainoinen muutosjohtaminen 

4. Johda muutosta hallitusti 
•  Suunnittele muutoshanke, aseta välitavoitteet ja niille alaetapit. 
•  Tee ja toteuta suunnitelmat. 
•  Suunnista ja ohjaa. Seuraa systemaattisesti etenemistä, mittaa. 

Kerää viikkotasolla tiedot aikaan saaduista suoritteista, 
kustannuksista jne. Jos joku asia näyttää menevän vinoon, 
oikaise. 

•  Suunta, menemmekö kohti tavoitetta, vai kierrämmekö ympyrää? 
•  Nopeus, olemmeko aikataulussa? 
•  Varoitusvalot ja ”merimerkit”, tarkkaile hyvinvointia, rahan 

kulutusta ja muita parametreja. Aseta selvät hälytysrajat ja reagoi 
jos joku asia alkaa mennä huonosti. 

•  Tartu pulmiin ja korjaa. Epäonnistuneissa hankkeissa on tavallista 
että selvät epäonnistumisen merkit olivat näkyvissä kauan 
etukäteen, mutta asiaan ei jostain syystä reagoitu heti. 

Esimerkkipolku 

1.  Miksi muutos on tarpeen ? Uhat / mahdollisuudet… Mistä tämä tarve 
tulee? 

2.  Vision rakentaminen – mikä on tavoitetila, missä tavoitteet 
saavutetaan? 

3.  Mittarien rakentaminen 

4.  Strategian rakentaminen – miten tavoitteeseen päästään? 

5.  Strategian pilkkominen toimintasuunnitelmaksi – projektiportfolio 

6.  Projektien johtaminen, toteuttaminen ja seuraaminen 

7.  Voimakas viestintä ja osallistaminen läpi em. vaiheiden 
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Aktivoivat ja sitouttavat  menetelmät 

Erilaisia sovellettavia menetelmiä on 
monenlaisia. Monet menetelmät on helppo ottaa 
käyttöön. (Toiset menetelmät puolestaan vaativat 
huolellista suunnittelua ja toisinaan jopa 
harjoittelua.)  

Kannattaa kuitenkin ottaa riski ja rikkoa omia 
sekä ryhmän rutiineja erilaisten menetelmien 
avulla. Tulokset saattavat yllättää! 

Lähde: Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. Tarja Surakka, Business Edita 2006.  

Kriisissä joutuu pärjäämään niillä työkaluilla mitä siihen 
mennessä on tullut hankittua. 

Muutoksen johtaminen edellyttää: 
- hyviä johtamiskäytäntöjä (jo ennen muutosta) 
- muutoksen uskottavaa perustelua 
- inhimillisen todellisuuden huomioon ottamista 

Esimiehen tehtävä on tarkastella muutosta työn kautta. 

TÄRKEINTÄ ON AITO PYRKIMYS 

ja usko siihen, että suunta on ylös ja eteenpäin! 
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Kieli on muutoksen johtamisen keskeinen väline: 
- syyt 
- seuraukset 
- prosessi 

sävy 

Mielen malli: kasvu ja kehittyminen 
(Heidi Grant Halvorsson) 

Menestys =      Epäonnistuminen = 
Työskentely      Pitää tehdä 
Asenne        jotain toisin 
Strategia 
Sitkeys 
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Kasvun ja kehittymisen mallin 
hyödyt: 

Kiinnostus ja nautinto 
Syvempi ajattelu 
Luovuus 
Sitkeys 
Paremmat tulokset 

Aloita muotoilemalla tavoitteesi 
uudelleen. 
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Työhyvinvointi syntyy sujuvasta työstä ja 
kokonaisen ihmisen huomioimisesta 

"Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on 
mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä 
edistävässä sekä työuraa tukevassa 
työympäristössä ja työyhteisössä.” 

Työterveyslaitos 

Työkaluja työhyvinvoinnin 
varmistamiseen 

Arjen vuorovaikutus! 
Ajan varaaminen ihmisille = ajan tasalla mitä yksilöille 
kuuluu  
Osaamisen varmistaminen 
Varhaisen reagoinnin mallit ja niiden käyttäminen 

Vuosikelloon organisaatiolle soveltuvin osin: 
Työilmapiiritutkimukset ja toimenpiteet niiden 
havaintojen pohjalta 
Kehityskeskustelut (min 2 krt/vuosi) 
Kehittymistarpeiden arviointi ja toimenpiteiden 
suunnittelu 
Jne… 
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Muutoksen jäsentäminen: 
Mikä säilyy? 
Mikä muuttuu? 
Mitä taitoja muutoksessa tarvitaan? 


