
MERKITYKSELLISYYS   
TYÖN HALLINTA  
ENERGISYYS  

 UUDISTUMINEN 

LÄHIESIMIESTYÖ,  
TYÖN ORGANISOINTI,  

VUOROVAIKUTUS,  
TYÖYHTEISÖTAIDOT 

JOHTAMINEN,  
RAKENTEET JA  

VERKOSTO 

Myös erilaisten muutosten keskellä 



Ajattele muutos 

Opas esimiehille ja 

kehittäjille 

http://www.valtiokonttori.fi/fi-

FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Julkaisut/Henkilostojohtamisen_tukeminen

/Tyohyvinvointijulkaisut 

Kaiku-palveluiden julkaisu, joka on valtioyhteisön 

esimiesten ja kehittäjien tilattavissa osoitteesta 

kaiku@valtiokonttori.fi. 

Yhteistyössä Humap Oy/Vesa Purokuru & co. 

 

Katso myös julkaisu ”Työhyvinvointi 

muutoksessa” 
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MUUTOKSEN 

KOLME KORIA 

(42/7) 
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Näihin  

voimme  

itse  

vaikuttaa 

Näihin  

emme 

voi  

itse 

vaikuttaa 

Johdon ja esimiesten on määriteltävä, missä  

vaikuttamisen rajat menevät.  

Rajauksen pohjalta voidaan jatkaa työyhteisökeskusteluja. 

Näistä emme 

tiedä, otamme  

siis selvää 



KESKUSTELLEN 

KOHERENSSIA* 

• Ymmärrettävyys: 
– Mitä muutoksella tavoitellaan? 

– Miksi se tehdään? 

– Mitä tapahtuu ja milloin? 

 

• Hallittavuus: 
– Mikä muuttuu, mikä ei? 

– Mihin voimme vaikuttaa? 

– Perustyön tekeminen 

 

• Mielekkyys: 
– Mikä on se viisaus, mistä näkökulmasta tämä on 

perusteltavissa?  

– Mitä mahdollisuuksia muutos antaa työlle? 
 miten muutos vaikuttaa tavoitteeseemme ja perustehtäväämme,  

ihmissuhteisiin, toimintatapoihimme? 

– Mitä mahdollisuuksia muutos tuo elämäämme? 
 osaaminen, arvot, palkkio, uudistuminen 

* Koherenssilla 
tarkoitetaan 
taipumusta 
havainnoida ja 
kokea 
elinympäristöä ja 
sen tapahtumia 
haasteina, ei 
uhkina, eli kyse on 
stressinkäsittelyä 
edistävästä 
elämänorien-
taatiosta. 

Koherenssilla 

haetaan riittävää 

hallinnan tunnetta. 
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MITÄ VOIN TEHDÄ? 

16.3.2017 lv/www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi 4 



HUOLEHDI 

ITSESTÄSI –  

TYÖ EI OLE KOKO 

ELÄMÄ! 

Nuku 7- 8 h yössä 

Liiku päivittäin lempeästi, kävele (luonnossa, 

jos mahdollista), hiihdä, souda, venyttele, 

joogaa, tee pilatesta, voimistele etc. 

Syö paljon kasviksia, marjoja, hedelmiä, suosi 

täysviljaa 

Vältä rentoutumista alkoholin avulla 

 

KOHTELE ITSEÄSI LEMPEÄSTI 

JA ARMAHTAVASTI, NIIN KUIN 

KALLEINTA AARRETTASI. 
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Opettele tunnistamaan ja hyväksymään 

tunteesi, ja päästämään niistä sitten irti. 

Tunteet tulevat ja menevät, et ole niiden 

vanki 

Opettele tietoista läsnäoloa, meditaatiota 

tai jotain muuta aktiivista 

rentoutusmenetelmää. Jollekulle se on 

rukous, toiselle hiljainen metsäkävely. 

Kun jumitut johonkin tunteeseen tai 

ajatukseen, kysy itseltäsi, miten ne 

palvelevat sinua, ovatko ne totta vai 

tulkintaa, ja mikä palvelisi ehkä paremmin 

 

Pidä huolta ihmissuhteistasi, ja varaa niille aikaa 

Tapaa ystäviäsi ja sukulaisiasi, ihmisiä joista välität 

Vältä tuomasta työtä kotiin edes ajatuksissasi 

Keskity siihen, mikä on tässä ja nyt. Näin jätät vähemmän tilaa huolille huomisesta 

 

 

Huomaa hyvä, kaunis ja 

toimiva 

Mieti mistä voit olla 

kiitollinen (hyvä harjoitus on 

kirjata ylös joka päivä kolme 

asiaa, joista voit olla 

kiitollinen. Kiitollisuus on 

yksi eniten hyvinvointia 

tuottavista tunteista. 

Mieti, mistä saat iloa ja 

energiaa, ja tee sitä 



OLE HYVÄ 

TYÖKAVERI 

• Epävarmuuden keskellä parasta hallinnan tunnetta tuo tämä hetki ja työhön 

keskittyminen. 

 

• Mieti, mitä tarinoita ja tunteita kannat työpaikallesi. Mitä haluaisit kantaa ja 

levittää ympärillesi? 

• Huomaa hyvä myös töissä. Syötä keskusteluunne myös niitä asioita, jotka ovat 

hyvin juuri nyt. 

• Mieti omia vahvuuksiasi ja osaamistasi, ja bongaa niitä myös muissa 

• Anna myönteistä palautetta aina kun siihen on aihetta. Eikä aiheen tarvitse olla 

mitään järisyttävän isoa. 

• Sano ääneen, jos huolipuhe alkaa stressata. Voit vaikka ehdottaa, missä 

huolista ja epävarmuudesta puhutaan, ja missä ei.  

• Sinä et ole vastuussa maakuntauudistuksesta, ”vain” omasta elämästäsi ja 

valinnoistasi. 
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TUE MUITA: 

TUTKIKAA 

YHDESSÄ 

• Tuo tilaa käsitellä muutosta yhdessä, mutta muista, että tässäkin piilee 

jotain hyvää ja viisasta jostakin näkökulmasta. Etsikää tätä tahoa 

yhdessä, tutkikaa myös mahdollisuuksia.  

• Ymmärrys auttaa hyväksymään, tai luo tarvittaessa voimaa vasta-argumentointiin ja 

esitysten kommentointiin. 

• Puhukaa vahvuuksista, osaamisista ja osaamisen kehittämisestä sekä 

oppimisesta. Miten voisi luoda oppimisen mahdollisuuksia jo nyt?  

• Puhu totta, älä kaunistele, mielistele tai lupaa mitään, mikä ei ole 

vallassasi. 

• Ethän myöskään luo tai vahvista tulkintoihin ja huhuihin perustuvia kauhukuvia. 

• Ymmärrä tunteita, mutta älä lähde niihin mukaan 

• Ei se vähennä toisen ahdistusta, jos sinäkin ahdistut 

• Tue perustehtävän tekemistä 

• Miettikää yhdessä, millaisia tukitoimenpiteitä kaipaatte, ja mistä tukea 

saatte.  
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VIESTINTÄ 

 

• Ei ole yksin viestintäyksikön asia, sisäisessä viestinnässä johto ja esimiehet 

avainasemassa 

• Viestintäyksikkö voi auttaa näitä mm. 

– Pitämällä esillä mahdollisuuksia ja onnistumistarinoita (small wins) 

– Kysymällä kysymyksiä, jotka avaavat asiaa ja auttavat pohtimaan 

– Jakamalla välineitä ajatella muutosta yhdessä (esim. Ajattele muutos) 

– Toimimalla tulkkina henkilöstön ja johdon ja poliittisen johdon välillä 

– Aktivoida yleistä keskustelupalstaa, pyrkiä pitämään sen ihmisläheisenä ja 

myönteisenä 

– Avaamalla muutosten yleisiä ilmiöitä auttaa käsittelemään muutosta 

– … 
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Muutama perusasia 

työhyvinvoinnista ja muutoksista 

Esteestä  

mahdollisuu- 

deksi 
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ONNISTUVAN 

MUUTOKSEN 

PERUSKIVET 

Uhan 
kokemuksen 
minimointi 

Koettu 
oikeuden-
mukaisuus 

Ylimmän 
johdon 

luotettavuus 

HAKONEN, LIPPONEN, KALTIAINEN & KUPIAINEN: 
Opas onnistuneeseen fuusioon ja 
Case Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. 
11.2015 
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Miten minun 

käy??? 

Miksi tämä 

muutos? 

Mihin olemme 

menossa? 
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MUUTOS-

TUNTEIDEN  

PROSESSI 

Muutos 

alkaa 

hyväksyminen 

luopuminen 

vanhasta 

 

uuden 

kokeileminen 

epävarmuus 

pettymys 

ristiriita 

shokki 

hämmennys 

 kieltäminen 

kuohunta  

pettymys 

masennus 

Sisäistäminen  

tasapaino 

Aika 

  
  
  
  
  
  
T
u

n
te

m
u

k
s

e
t 

mielekkyyden 

varmistaminen 

sisäistäminen 
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MUUTOKSISSA 

KOHINA 

LISÄÄNTYY 

1. Epävirallinen organisaatio aktivoituu 

2. Vertikaalinen hajautuminen: ylin johto kiitää omia aikojaan ja aivoituksiaan 

3. Horisontaalinen hajautuminen: tiimien ja työyhteisöjen välinen yhteistyö ontuu 

4. Osallisten/tietävien ja osattomien/tietämättömien välinen jännite 

5. Sisällöllinen poteroituminen 

6. Perustehtävän ja kehittämisen välinen jännite 

7. Pysyvien ja uusien prosessien välinen jännite 

8. Nopean ja hitaan päätöksen ja etenemisen jännite 

9. Valmiiden suunnitelmien ja matkalla ilmaantuvan uuden jännite 

10. Poliittinen vs. toiminnasta lähtevä jännite 

11. Ajattelutyön ja suorittavan työn kulttuurien välinen jännite 

12. Kokonaisuuksien ja yksityiskohtien välinen jännite 

13. Mahdollisuuksia ja uhkia näkevien välinen jännite 

 

14. Uuden ja vanhan työn välinen jännite 

 

 

 

(Kaiku: Ajattele muutos s. 21 + 30/6) 
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Näistäkin on hyvä puhua yhdessä. Moni on todennut, 
että tuntuu hyvältä kun huomaa, ettei näin käy vain 
meillä. Huomioikaa, ymmärtäkää, tehkää toisin, jos 
tarve on. 



Puhukaa ja toimikaa 

Mikä on merkityksellistä? 

Millaisia tulkintoja luotte yhdessä? 
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PUHUKAA, 

POHTIKAA, 

JAKAKAA!  

 

 

Puhukaa siitä,  
mitä mielessänne on! 

• Miten muutos vaikuttaa työn tavoitteeseen? 

• Miten muutos vaikuttaa perustehtävän toteuttamiseen? 

• Miten muutos vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin  

– työpaikalla,  

– yhteistyösuhteissa ja  

– suhteessa sidosryhmiin? 

• Miten muutos vaikuttaa käytännön toimintaan? 

– Mitä teemme, mitä emme tee, mikä on riittävä laatu, etc. 
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Mistä luovumme? 

Mitä otamme mukaan? 

Mitä uutta  

luomme? 

MUUTOSTYÖN 

YDIN 
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MIKÄ MUUTTUU, 

MIKÄ EI? 

Mikä muuttuu 

varmasti? 

Mitä seurauksia näillä 

muutoksilla on? 

Keihin muutokset 

vaikuttavat?  

Miten suuri merkitys 

tällä muutoksella on 

elämääni? (1-5) 

Mikä muuttuu 

mahdollisesti? 

Mitä seurauksia näillä 

muutoksilla olisi? 

Keihin muutokset 

vaikuttaisivat?  

Miten suuri merkitys 

tällä muutoksella olisi 

elämääni? (1-5) 

Mikä ei tule 

muuttumaan? 

Mitä seurauksia 

näiden asioiden 

pysyvyydellä on? 

Keihin nämä asiat 

vaikuttavat?  

Miten suuri merkitys 

näillä asioilla on 

elämääni? (1-5) 
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MUUTOSVOIMA-

ANALYYSI 

Muutosta edistävät voimat Muutosta estävät voimat 
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MUUTOKSEN 

KAKSI KORIA 

Näihin  

voimme  

itse  

vaikuttaa 

Näihin  

emme 

voi  

itse 

vaikuttaa 
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MITEN (ERI 

TAVOIN) 

SUHTAUDUMME 

MUUTOKSEEN? 

• Teippaa lattialle kaksi 
maalarinteippiä ristiin. 

• Määrittele janan päät 
teippaamalla niihin lappu esim. 
”Olen utelias” Oheisessa kuvassa 
haetaan sekä tunnetta että 
asennetta/tahtoa. 

• Pyydä jokaista asettumaan sille 
paikalle, jonka kokee juuri nyt 
omakseen. Muistuta, ettei ole 
oikeaa paikkaa. 

• Ihmisten asetuttua paikoilleen, 
pyydä heitä keskustelemaan, 
miksi valitsivat kunkin paikan.  

• Keskustelkaa paikoista yhdessä, 
esim.: 

–miltä tuntuu? 

–mitä mahdollisuuksia 
asemointi tarjoaa? 

–miten se rajoittaa? 

–mitä tukea/tietoa 
tarvitsisin, voidakseni 
asettua itselleni 
mukavammalle paikalle? 

–mistä sitä saan? 

olen utelias 

haluan 

vaikuttaa 
evvk 

olen epävarma 

olen utelias 

haluan 

vaikuttaa 
evvk 

olen epävarma 
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AVOIMEN 

KESKUSTELUN 

DYNAAMINEN 

FASILITOINTI 

Ratkaisut 

Ideat 

Huolet Ydin- 

kysymys 

Faktat 

• 4 fläppiä vieretysten, kirjoita otsikot papereille selkeästi näkyviin 

• Sovi osallistujien kanssa aiheesta  

• Esittele oma roolisi kirjurina 

• Pyydä ensin ratkaisuja/ideoita, miten määritelty ongelma voidaan ratkaista 

• Anna keskustelun edetä vapaasti 

• Kirjaa ylös niin paljon kuin ehdit, numeroi ideat 

• Valitse sopivin neljästä kategoriasta mielesi mukaan 

• Jos joku kritisoi toisen ideaa, kirjaa kritiikki fläpille ”Huolet” 

• Lopuksi ota esiin uusi fläppi ja pyydä ryhmältä toteutuskelpoiset ideat 

Lähde: 

Grape people 
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ESIMERKKI: 

MUUTOS-

KESKUSTELU 

1. Virittäytyminen 

– Missä tunnelmissa kukin tulee tilaisuuteen 

– Mitä tilaisuudelta odottaa  

2. Faktaa leikkauksista  

3. Huolet: Mikä leikkausten muutosuhassa huolestuttaa?  

– jokainen kirjaa post-it -lapuille kokemuksiaan 

– tuodaan laput fläppitaululle ja keskustellaan / jaotellaan huolet ryhmiin 

4. Muutoksen vaikutukset  

– pareittain kirjoitetaan post-it -lapuille ja sijoitellaan kolmiosaiseen tauluun: 

 Mikä muuttuu? I Mikä muuttuu todennäköisesti? I Mikä ei muutu? 

 Mikä on jo muuttunut? I Mitä on alettu tekemään? I Missä on onnistuttu? 

5. Loppukeskustelu  

– Mitä tilaisuudesta jäi mieleen 

– Mistä olisi halunnut vielä keskusteltavan 

 Missä siitä voi keskustella? 
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VÄHENNÄ, LUOVU, 

VAHVISTA, LUO –

MATRIISI BLUE OCEAN STRATEGY (HBS 

PRESS 2005) 

Mitä voidaan vähentää? Mitä pitää vahvistaa? 

Mistä voidaan luopua? Mitä uutta pitää luoda? 
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OSAAMMEKO 

LUOPUA 

KAUNIISTI? 

 Olipa kerran työyhteisö, jossa pitkän virkauran tehneet, substanssista 

syvällisesti kiinnostuneet asiantuntijat tekevät yhä pidempää työpäivää 

selvitäkseen kaikesta kunnolla. Samanaikaisesti organisaation tavoitteet ja 

reunaehdot sekä koko organisaatio ovat muuttuneet.  

 

 Uudistusväsymys, stressi ja arvottomuuden tunne valtaavat sijaa. Tilanteen 

selkiyttäminen edellyttäisi, että jostain vanhasta myös luovutaan, mutta tämä 

edellyttäisi myös jonkun oman intressin vähentymistä. 

 

 Ennen avoin ja keskusteleva työyhteisö on muuttumassa salaisuuksien ja 

panttaamisen kulttuuriksi. 
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AUTA 

YMMÄRTÄMÄÄN 

• Älä kysy luentosalissa onko kysymyksiä, vaan auta ensin jäsentämään ja 
ymmärtämään. 

• Ennen kysymyksiä/keskustelua (a) oma ja (b) paripohdinta: 

 

1. Mitä kuulin, mitkä ovat muutoksen pääkohdat?  

2. Mitä tunteita heräsi? 

3. Mikä on tämän muutoksen merkitys oman työni kannalta? 

työtehtävät ja tavoitteet, osaamisen kehittäminen 

työtoverit ja lähityöyhteisö 

esimies 

organisaatio 

fyysiset toimitilat 

paikkakunta etc. 

 

Mitä voin itse tehdä muutoksen eteen? 
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HENKILÖSTÖINFOT 
KAIKILLE YHTEISET PÄIVÄT JA TYÖPAJAT 

TYÖYHTEISÖTUOKIOT 
 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄT 
JOHDON VALMENNUKSET 

ESIMIESTEN VALMENNUKSET 
ESIMIESTEN PIENRYHMÄT 

ESIMIESTEN YKSILÖVALMENNUKSET 
HENKILÖKOHTAISET KEHITTYMIS- JA  

 URASUUNNITELMAT 
HENKILÖKOHTAISET MUUTOSKESKUSTELUT 

KRIISIAPU 
 

VANHA ORGANISAATIO ->  
MITEN TÄSSÄ TILANTEESSA ELETÄÄN? 

 
UUSI ORGANISAATIO ->  

MITEN VALMISTAUDUMME TULEVAISUUTEEN? 
 
 

 

MUUTOSTILANTEEN TUEN MUOTOJA 
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