


TYÖN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN 
MUUTOSTILANTEESSA

Toisiinsa kietoutuvina sisältöinä ovat
• muuttuvan työn haasteet ja mahdollisuudet
• työelämän muutostilanteiden kohtaaminen – resilienssin

vahvistaminen
• työn organisoinnin ja hallinnan keinoja
• johtajuus ja johtaminen muutoksessa



Muuttuva työ
• Mitä on muutos?

– erilaisia tunteita herättävä yksilöllinen kokemus?
– uhka ja/vai mahdollisuus? 
– uuden luomista?
– epäjatkuvuutta?
– tutusta ja turvallisesta hyppy tuntemattomaan? 

• On inhimillistä ja viisastakin suhtautua varauksellisesti 
sellaiseen, josta ei tiedä

• Entä muuttuva työ? 



Työn murros
• Viimeisten vuosikymmenien aikana työelämä ja työnteon perinteet ovat 

muuttuneet merkittävästi
• Sennett jo vuonna 2002 kuvasi työn uutta järjestystä

– jatkuvia muutoksia 
– pitkäjännitteisyyden puutetta
– joustavan verkostoitumisen mukanaan tuomia heikkoja sosiaalisia siteitä
– moniarvoisuutta 
 Uhkana se, että ihmiset eivät enää hahmota, mitä he työssään tekevät ja miten 

heidän tulisi sitä tehdä 
• Nykytyötä tehdään entistä yksilöllisemmin, työ on hajautetumpaa ja sitä 

tehdään erilaisissa fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa sekä vaihtelevissa 
verkostoissa erilaisin kokoonpanoin 

• Työnteon tavat ovat moninaistuneet ja työ ei ole tiettyyn aikaan sidottua 
• Työvälineet, työn kohde, organisaatioiden rakenteet ja johtaminen ovat 

myös olleet muutosten kohteina 



Sosiaalisen kiihtymisen prosessi
(mm. Mauno ym., 2017; Rosa)

• Yleinen elämisen tahdin ja erilaisten aktiviteettien 
nopeutuminen sekä suoritusten ja tehokkuuden 
vaatimusten kasvaminen
– Teknologinen kiihtyminen: kommunikaatio- ja tuotantoprosessien 

nopeutuminen, digitalisaatio, automatisaatio ja keinoäly, 
tiedonsiirron nopeutuminen paineet tehokkuuteen ja 
nopeuteen kasvavat

– Sosiaalisen muutoksen kiihtyminen: arvojen, asenteiden, 
elämäntapojen, sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisten ryhmien 
nopeutunut muutos 

– Elämänrytmin kiihtyminen: tehokkuuden, suorittamisen, 
nopeuden arvostaminen arjessa



Sosiaalisen kiihtymisen heijastuminen 
työelämään (Mauno ym., 2017)

• Työn tekemisen intensiteetin lisääntyminen, työn 
intensifikaatio
– intensiivisempää kognitiivista ja emotionaalista ponnistelua työssä 
– kasvavia pitkäkestoisen keskittymisen ja multitaskauksen

vaatimuksia
– työn tekeminen yhä enemmän lyhyemmässä ajassa ja vähemmillä 

resursseilla. 
• Työn tekemisen laajentuminen, työn ekstensiivisyys 

– lisääntyvät ajallisen ja paikallisen joustavuuden vaatimukset
– työn tekeminen ajasta ja paikasta riippumatta. 

Työn intensifikaatio ja ekstensiivisyys tuottavat haasteita työn 
kuormituksesta palautumiselle, työn ja muun elämän tasapainon 

säilyttämiselle ja kokonaisvaltaiselle työhyvinvoinnille



Muuttuvan työn haasteita ja 
mahdollisuuksia yksilön ja 

organisaation näkökulmasta



Tulevaisuuden haasteita organisaatioille

• Teknologinen kehitys: digitalisaatio, keinoäly, 
robotisaatio, bioteknologia

• Ikääntyminen, monikulttuurisuus
• Poliittiset päätökset (esim. Sote, muutokset EU:n sisällä)
• Luonnonvarojen ehtyminen, turvallisuusuhat, katastrofit
• Elämäntahdin muutokset (social acceleration/Helmut 

Rosan teoria)
• Arvo- ja normimuutokset yhteiskunnassa (esim. 

yhteiskuntavastuun vaatimukset)
• Mitä muita haasteita lähitulevaisuudessa?



Muutoksen seurauksia työyhteisö- ja 
työntekijätasolla

• Epävarmuus ja psykologinen turvattomuus työn 
muutoksista/mahdollisesta irtisanomisesta

• Motivaatio-ongelmat, stressi
• Voimakkaiden tunteiden esiintyminen työntekijöiden 

joukossa
• Positiiviset/negatiiviset muutokset työssä 

suoriutumisessa 
• Psykologisen sopimuksen uudistaminen
• Kasvu, kehittyminen, hyvinvointi, resilienssi
• Valmiudet ja motivaatio uusiin muutoksiin voivat 

lisääntyä, jos muutoksen vaikutukset myönteisiä



Muutosvalmis organisaatio
• Tarkkailee ja havainnoi systemaattisesti ulkoista ympäristöään 

oppiakseen uutta
• Kyseenalaistaa vallitsevia näkökulmia ja haluaa kehittyä
• On kiinnostunut suoriutumisesta ja omaa jaetun vision siitä, kuinka 

suoriutumista voidaan parantaa
• Omaa kokeilevan asenteen ja halun yrittää uutta
• Arvostaa avoimuutta, rehellisyyttä ja erilaisia näkökulmia
• Sitoutuu jatkuvaan oppimiseen ja henkilöstön kompetenssien 

vahvistamiseen
• Arvostaa erilaisuutta
• Arvostaa ja antaa tilaa luoville tyypeille, kokeilunhaluisuudelle, mutta 

myös kriittisyydelle uusien ideoiden suhteen
• Johto, kaikilla tasoilla, on sitoutunutta  
• Ymmärtää eri yksiköiden/tiimien välisen riippuvuuden ja organisaation 

systeemisyyden 



Muutosjännitteet: Syntyvät tai nousevat esiin herkästi 
muutostilanteissa 

Horisontaaliset jännitteet: 
Yksilöiden väliset erilaisuudet ja erilaiset tavat hahmottaa 
asioita voivat tuottaa hankaluutta 
Muutos aktivoi epävirallista organisaatiota tai erilaisia ryhmittymiä 
Asiat alkavat henkilöityä, vanhat henkilöongelmat aktivoituvat 

Vertikaaliset jännitteet: 
Ylin johto tekee päätöksensä pohdittuaan asioita jo pitkään. Vain 
tehty päätös tuodaan organisaation alemmille tasoille, joita ei 
ehditä osallistaa aidosti valmistautumiseen ja suunnitteluun. 
Perustelut jäävät pimentoon. 

Organisaation johto ja eri osat saattavat olla eri kohdassa muutosta ja 
jos tätä ei ymmärretä syntyy helposti jännitteitä lisääviä tulkintoja (esim. 
muutosvastarinta) 



Muutostyön taidot osa organisaatioiden arkea
• Organisaatioilla on tarve kehittää muutoskykyään, taitoaan 

sopeutua ja kykyä luoda omaa tulevaisuuttaan, toisin sanoen 
”auttaa itse itseään” muuttuvan maailman uusissa tilanteissa.

• Muutosten kohtaamisesta työelämässä ja ”muutostyöstä” on 
tullut tärkeä selviytymistaito, sekä entistä enemmän myös 
olennainen osa arjessa toimintaa.

• Tarvitaan kykyä yhteistyöhön:
– yhteistyöhön perustuvien muutosstrategioiden ja selviytymisen 

keinojen oppiminen 
– kaikkia osapuolia osallistavan vuorovaikutuksen vahvistaminen 

• Ja valmiutta nopeiden käänteiden kohtaamiseen ja taitoa 
epävarmoissa tilanteissa toimimiseen: 
– Osallistumiseen perustuvien työtapojen edistäminen 

• muutostilanteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen 
• työntekijöiden ja organisaatioiden luovuuden ja työn käännekohtien 

tuottamista kriiseistä selviytymisen edistäminen
• onnettomuuksien ja organisaation kannalta haitallisten vahinkojen 

ennaltaehkäiseminen



Entä millainen on muutosvalmis työntekijä?
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Ja jälleen uuteen heräämiseen 
muutoksen tarpeellisuudesta?



Työntekijät ovat valmiimpia muutokseen, jos

• muutoksen tarve on perusteltu ja on nähtävissä selkeä kuilu 
nykyisen olotilan ja toivotun olotilan välillä – huomio visioon ja sen 
viestintään

• työntekijät uskovat, että muutos on oikeansuuntainen – huomio 
vakuutteluun ja johtamiseen eri tasoilla (edut tulevat olemaan 
haittoja suuremmat)

• työntekijät uskovat kykenevänsä muutokseen - huomio tukeen ja 
mahdollisesti henkilöstön kompetenssien lisäämiseen

• muutoksella on organisaation avainhenkilöiden jatkuva tuki – johto, 
ja keskeiset ’luottohenkilöt henkilöstön keskuudessa!

• kysymykseen, mitä muutoksessa on minulle/meille (hyödyt/haitat), 
vastataan perusteellisesti – muutosprosessin ja sen ennakoitujen 
seurausten analysointi sekä reflektointi eri henkilöstöryhmissä  



Yksilölliset reaktiotaipumukset muutoksissa
Cawsey ym. 2016





Työelämän muutostilanteiden 
kohtaaminen



Muutos haastaa organisaation järjestyksen

”Instituutioilla on järjestyksensä. Ellei olisi, muodostuisi toiminta 
kaoottiseksi ja yhteistoiminta mahdottomaksi” 

Järjestyksen ilmeneminen eri tasoilla:
Sosiaalisella tasolla: roolit eli yhteisesti jaetut odotukset sen 
suhteen, kuka tekee mitäkin, missäkin tilanteessa
Moraalisella ja vallanjaon tasolla: eri toimijoiden vastuut,  
rajoitukset ja mahdollisuudet eriytyvät toisistaan
Keskustelujen tasolla: erityyppisten puheenvuorojen  
ennakoitavissa olevat seuraannot – vastaukset seuraavat  
kysymyksiä, selitykset moitteita ja kiitokset kehuja.
(Jarl Wahlström, 2015)



Resilienssi

on kykyä joustaa ja palautua vastoinkäymisistä 
(Poijula 2018)
ja kykyä kääntää vastoinkäymiset 
kasvukokemuksiksi ja mahdollisuudeksi 
muodostaa uudenlaisia tapoja elää ja 
työskennellä 
(Warner & April, 2012)
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Resilienssi työelämän kontekstissa

• kykyä selviytyä päivittäisestä työn tuottamasta kuormituksesta 
ja sopeutua organisaatiomuutoksiin

• kykyä pysyä tehtäväsuuntautuneena, tuottavana sekä 
uskollisena organisaation tavoitteille haasteitakin kohdatessa

 työntekijällä on oltava riittävää sisäistä vahvuutta sekä kykyä 
sopeutua vaihtuviin prioriteetteihin, uudenlaiseen 
johtamiseen, päivittyvään teknologiaan sekä muutoksiin 
strategiassa ja organisaatiorakenteissa

• resilientti organisaatio –joustava ja ennakoiva
– pysyy toimintakykyisenä erilaisissa uusissa tilanteissa ja selviytyy 

muutoksista ja kriiseistä nopeasti 
– on oppimis- ja uudistumiskykyinen
– sopeutuu ja menestyy uusissa olosuhteissa



Organisaation resilienssi syntyy 
vuoropuhelussa https://www.metanoiainstituutti.fi/tag/resilienssi

• Johtamisen fokusta suunnattava kohti vuorovaikutuksessa 
tapahtuvaa organisaation jäsentymistä

• TTL:n Organisaation resilienssin edistäminen (ResCas) -
tutkimushanke (2013-2016):
– Organisaation muuttumisen ja ketteryyden perustana on oppiminen 

ja yhteiskehittely toimijoiden välillä.
– Kyky hyödyntää organisaationa kompleksisuuden synnyttämiä 

jännitteitä ja elää niiden kanssa on muutoskykyisen organisaation 
tunnusmerkkejä.

– Johtamisen ja johtajan roolina on usein tuottaa resilienssiä
synnyttäviä, uudistavia häiriöitä ja poikkeamia organisaation 
vuorovaikutukseen rutiineihin ja toimintaan (ei niinkään luoda 
organisaatioon yksinkertaistettua selkeyttä).

https://www.metanoiainstituutti.fi/tag/resilienssi


Organisaation kyettävä hyödyntämään ennakoimattomuutta ja 
toimintaympäristön turbulenssia energian lähteenä omassa 
muuttumisessa. 
Organisaation resilienssi perustuu koko organisaation 
toimintatapoihin ja erityisesti vuorovaikutuksessa syntyvään 
yhteisölliseen kyvykkyyteen, osaamiseen ja ajatteluun. 
Tarvitaan rakenteita yhteisöllisen ajattelun ja toiminnan 
toteutumiselle
Organisaatiot ovat jatkuvassa muuttumisen tilassa jo niiden 
jäsenten päivittäisen kanssakäymisen ja oppimisen myötä

 muutosjoustavuus vahvistuu luomalla totutusta poikkeavaa 
vuorovaikutusta ja kokeilemalla rohkeasti uusia toimintatapoja



Työn organisoinnin ja hallinnan 
keinoja



Työn organisointia ohjaavat 
periaatteet (Alasoini)

 Hajautuneisuus - päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan 
 Itseohjautuvuus - yksiköillä on merkittäviä vapausasteita 

toiminnassaan 
 Prosessisuuntautuneisuus - yksiköt vastaavat suurista 

prosessikokonaisuuksista 
 Asiakasohjautuvuus - yksiköt ohjautuvat asiakkaan arvokkaiksi 

kokemien asioiden mukaisesti 
 Kehkeytyvyys - organisaatio elää ja kehittyy myös alhaalta käsin
 Tiimimäisyys - päätösvaltaa käytetään ja vastuuta otetaan 

yhteisöllisesti 
 Verkostoituneisuus - yksiköt hyödyntävät erilaisia kumppanuuksia
 Ketteryys - organisaatio kykenee rakenteellisiin muutoksiin ja 

uudistumaan 
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• Toimijuuden kokemusta Alasoini pitää erittäin tärkeänä 
ankkurina, joka estää sen, että työntekijät kokisivat 
itsensä ajopuuksi muutosten virrassa. 

• Tärkeänä Alasoini pitää henkilöstön mukaan ottamista ja 
ammatillisista identiteeteistä kiinni pitämistä.

Toimijuus, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa olennaista 
muutosten yhteydessä, ammatillisen identiteetin 

ylläpitäminen työn hallinnan keinoina



Hajautetun organisaation johtaminen 
muutoksessa

Johtaminen toimintaympäristössä, jota kuvastaa globaalius, 
verkostomaisuus, monimuotoisuus ja dynaamisuus
Totutut tavat johtaa muuttavat muotoaan ja uudistuvat
Haasteeksi voi muodostua ihmisten johtaminen 
virtuaalisessa ympäristössä
Vuorovaikutus virtuaalisessa ympäristössä
Organisaatioviestintä
Henkilöstön osallistaminen
Onnistuminen on lähtöisin ihmisistä; johdon ja esimiesten 
osaamisesta johtaa monimuotoisuutta ja erilaisia yksilöitä 
sekä kyvystä kannustaa, innostaa ja motivoida heitä



Johtajana muutoksessa
(Puutio R., 2017)

• Johtaminen on jatkuvaa päätöksentekoa, eri intressien 
tuottamien jännitteiden hallintaa sekä tulevaisuuteen 
orientoitumista ja uusien toiminnan kohteiden etsimistä.

• Johtaja luo toimintakulttuuria ja rakenteita, hahmottaa 
kokonaisuuksia sekä vie muutoksia eteenpäin.

• Johtajuuteen liittyy psykologisia haasteita, kuten 
vaatimusten rajattomuus ja tasapainottelu riittävyyden ja 
riittämättömyyden kanssa. 

• Johtajan on kyettävä kyseenalaistamaan omaa 
toimintaansa ja muuttamaan johtamiskäytäntöjään uusiin 
olosuhteisiin sopivaksi. 
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Mitä on johtajuus ja johtaminen?
• Johtajuus on jonkin organisaation tai yhteisön aineetonta 

ja sisäistä pääomaa (tietoa, tunteita, taitoja ja tahtoa)
• Johtaminen on tämän aineettoman mutta elintärkeän 

pääoman saattamista näkyviin ja toimimaan 
• Johtajuus puolestaan muuttuu ja muotoutuu yhteisöllisen 

johtajuuden prosessissa eli prosessi sisältää myös 
johtamisen aineksia

(Jäppinen, A-K) 
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Johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia 
(Puutio 2017; Jäppinen 2015)

• Kompleksinen maailma ympärillä  heikot signaalit, 
odotusten vastaiset merkit!

• Ei enää muutosjohtamista  johtaminen muutoksessa, sillä 
muutos on pysyvää

• Tulevan ennakointi (ei ennustaminen!) on tietyssä määrin 
mahdollista; odottamatontakin voi ’johtaa’

• Yhteisöllinen johtajuus, johdetaan koko henkilöstön voimin:
organisaatioiden synerginen prosessi, mennään muutoksen 
virrassa, rakennetaan toimivaa dynamiikkaa: se voi olla 
turbulenssia, hämmennystä, mutta myös energiavirtaa



Miten johdat odottamatonta?

• Ennakoinnin periaatteiden avulla
– Hyödynnä erehdyksiä
– Vältä yksinkertaistamista
– Panosta toimenpiteisiin

• Hillinnän ja torjunnan periaatteiden avulla
– Kehitä sitkeyttä, sinnikkyyttä ja kimmoisuus (vrt. resilienssi)
– Hyödynnä ja kunnioita asiantuntijuutta (hierarkioiden ja asemien 

kustannuksellakin!) 
(Weick & Sutcliffe 2007)



Työntekijöiden tukeminen kriisin aikana
https://www.resorgs.org.nz/wp-

content/uploads/2017/07/Resilient_Organisations_Staffed_or_Stuffed_online_versi
on.pdf

• Tarpeiden tunnistaminen. Esim. riittävät tauot sekä työvuoron aikana että 
työvuorojen välillä, sosiaalinen ja henkinen tuki.

• Yksilöiden välisten erojen huomioiminen. Jokainen reagoi kriisissä eri 
tavalla: on intoa ja auttamishalua, on lamaantumista ja tehottomuutta. Myös 
elämäntilanteet vaikuttavat. Joustoja työtehtäviin ja työaikoihin työkykyisyyden ja 
hyvinvoinnin tukemiseksi.

• Ideoiden kuunteleminen Työntekijöiden asiantuntijuus omassa työssään voi 
tuottaa ideoita työtehtävien nopeuttamiseksi ja järkevöittämiseksi.

• Vapauden antaminen. Byrokratian vähentäminen lisää nopeutta ja 
joustavuutta. Vastuutta ja vapautta tehtävien suorittamiseen, jakamiseen ja jopa 
muotoilemiseen. Stressiä ja työuupumusta koskevien tutkimusten mukaan 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on voimavara, joka suojelee 
kuormitukselta.

• Tiedon jakaminen ja palautteen vastaanottaminen. Tiedon tarjoaminen 
luotettavasti, rehellisesti ja säännöllisesti lisää turvallisuuden tunnetta. 
Henkilöstön palautteen kuunteleminen. Päätösten muuttaminen, jos ilmenee, 
että päätös on tehty kiireessä ja vaillinaisen tiedon pohjalta, Valmius muuttaa 
päätöksiä.

https://www.resorgs.org.nz/wp-content/uploads/2017/07/Resilient_Organisations_Staffed_or_Stuffed_online_version.pdf


Mitä opittiin?
• Oppien kokoaminen kriisin jälkeen. Uusien käytäntöjen 

arvioiminen yhdessä: mitä jää käyttöön, mitä hyödynnetään 
jatkossakin? Miten valmistautuminen ja ennakkosuunnitelmat 
toimivat? Mitä pitää kehittää?

• Arvostuksen osoittaminen. Miten osoitetaan arvostusta ehkä 
äärimmilleenkin venyneelle henkilöstölle? Kiitos on hyvä alku. Ajan 
varaaminen kokemusten käsittelylle ja yhteiselle jakamiselle. 
Konkreettiset keinot, esim. tapahtumat. Tärkeää on huolehtia 
henkilöstön jaksamisesta kriisin jälkeenkin.

• Uuteen tilanteeseen sopeutumisen tukeminen. Maailma on 
muuttunut kriisin jälkeen. Ihmiset reagoivat siihen eri tavoin ja 
toipuvat eri tahdissa. Vaaditaan joustavuutta. Palautumisen 
mahdollistaminen eri keinoin.

• Erilaisten reaktioiden ymmärtäminen ja 
kunnioittaminen. Tukeminen eri tavoilla.



Miten varautua tulevaisuuteen?
• Uusien suunnitelmien laatiminen. Opitun hyödyntäminen uusien 

suunnitelmien laatimisessa. Valmistautumisen, harjoittelun ja 
perehdytyksen rutiinien tarkistaminen. Henkilöstön osallistuminen 
suunnitelmien tekoon ja päivittämiseen

• Hyvinvoinnin näkökulman huomioiminen. Henkilöstön 
hyvinvoinnin huomioiminen suunnitelmissa. Henkilöstön jaksamisen 
tukeminen häiriötilanteissa.

• Suunnitelmien kriittinen arviointi. Tärkeiden toimintojen 
varmistaminen kriisin yhteydessä. Suunnitelmien toimiminen eri 
aikoina. Tiedonkulun turvaaminen. Vastuiden ja tehtävien selkeys.

• Viestintäsuunnitelman tarkistaminen. Tiedonkulku organisaation 
eri tasoille. Käytännön tilanteiden harjoittelu myös keskustellen ja 
mielikuvien avulla.



Uuden työn keskeiset trendit  ja
kehityshaasteet  (Alasoini, T.)

1. Työn merkityksellisyydestä tulee tärkeämpi  
onnistuneen työsuorituksen edellytys sekä
hyvinvoinnin lähde tieto- ja palveluvaltaistuvassa  
työssä.

→ kehityshaaste:

Tee työstä tekijälleen merkityksellistä ja  
mielekästä.



2. Oppiminen muuttuu ubiikiksi, kaikkialla läsnä 
olevaksi ja työhön saumattomasti liittyväksi. Työn ja 
muun  elämän väliset ajalliset ja fyysiset rajat  
hälvenevät. Sama koskee oppimista. Tietovaltaistunut 
ajattelutyö on jatkuvaa oppimista.

→ kehityshaaste:

Tee työstä ja työympäristöstä sellaista, että se  tukee 
mahdollisimman hyvin tekijänsä oppimista



3. Työroolit ajatellaan uusiksi. Perinteinen ohjaava 
esimiestyö korvautuu valmennuksella
sekä työntekijöiden, tiimien ja verkostojen jaetulla  
johtajuudella ja itseohjautuvuudella.

→ kehityshaaste:

Jaa johtajuutta ja tue itseohjautuvuutta



4. Ihmisen ja teknologian ominaisuuksien toisiaan  
täydentävyydestä tulee tärkeämpi prosessien
suunnittelun periaate ja ”seurustelusta” älykkään  
koneen kanssa osa työtä.

→ kehityshaaste:

Edistä työntekijöiden kykyä luovaan ja  sosiaaliseen 
älykkyyteen sekä uudenlaiseen ”teknososiaalisuuteen”.



5. Työn subjektivoituminen johtaa yksilöllisempiin  
ratkaisuihin työnteon tavoissa/ehdoissa, jotta ihminen
voisi hallita elämäänsä ja työn kuormitusta sekä pitää 
yllä työn imua.

→ kehityshaaste:

Mieti, voisiko yksilöllisillä työnteon tapoja ja ehtoja 
koskevilla ratkaisuilla edistää samanaikaisesti 

toiminnan tuloksellisuutta ja työntekijöiden
hyvinvointia



6. Työnteon tapojen lisääntyvä hajautuneisuus, koskien 
paikkoja, aikoja ja yhteisöllisiä muotoja, murentaa 
perinteisiä työyhteisöjä, mutta  synnyttää kirjavan 
joukon uusyhteisöjä.

→ kehityshaaste:

Tunnista uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja,  edistä 
niiden kehittymistä ja hyödynnä niitä  systemaattisesti.
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MUUTOS SYNTYY YHDESSÄ
• on luotava yhteistä ymmärrystä muutoksen taustoista
• yhteinen ymmärrys syntyy keskustelemalla
• tärkeää havaita muutoksen taustalla olevan ympäröivä 

maailman muuttuminen
– usein tehdään asioita, jotka eivät enää ole oikeita ja riittäviä

• onnistuneen muutoksen johtaminen
– ihmisten välisten yhteistyön kautta tapahtuu hyviä asioita
– muutoksen kokeminen myönteisenä haasteista huolimatta
– epävarmuuden ja epätäydellisyyden sietämisen vahvistaminen

 Tilaa ja aikaa yhteistyölle
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Vastustamisen kohtaaminen
• Muutoksen vastustamisesta voidaan saada muutokselle 

rakennusaineksia
• Ymmärretään ja otetaan vastaan epäily ja vastustus 

yksilöiden luonnollisina reaktioina muutoksille
• Perusteellisen, innostavammankin informaation kautta 

yksilö harkitsee, pohtii ja voi muuttaa mieltään
• Hyväksytään yksilöiden oikeus ja valta päättää 

mielipiteistään ja suhtautumisestaan 
• Epäilyiden ja vastustusten esille nostaminen ja avoin 

keskustelu tuovat esille uusia näkökulmia, uutta tietoa, 
jolloin myös uutta ja innostavaa ymmärrystä syntyy
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Miten edistää muutosta
• pitää saada luotua innostava kuva tulevasta muutoksesta, sen 

sijaan, ettei mitään toivottua kuitenkaan uskota tapahtuvan 
• luodaan hyvä tunnelma, hyvää viritystä, uskoa ja positiivista 

ajattelua epäilyn sijasta
• tarvitaan innostavaa johtajuutta, myös työntekijöissä 

itsessään
• ollaan realistisia tarvittavan ajan suhteen, eikä esitetä 

vaatimuksia nopeasta prosessista 
• rakennetaan luottamusta ja uskoa yhdessä selviytymiseen
• rohkaistaan kokeiluihin, vahvistetaan uskallusta rikkoa rajoja 

ja uskallusta epäonnistua
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