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Lukijalle
Hyvä työ on tuottavaa ja tuloksellista sekä samalla ihmisen hyvinvointia tukevaa.Toimintaansa ja osaamistaan
kehittämällä organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa ja
säilyttää kilpailukykynsä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Muutokset työssä ja toimintaympäristössä vaativat joustavuutta niin organisaatiolta kuin yksilöiltäkin.
Hyvin toteutetun muutoksen myötä organisaation perustehtävä kiteytyy, osaaminen kehittyy ja työntekijät
saavat osallisuuden ja onnistumisen tuloksena voimaa ja
itseluottamusta. Parhaimmillaan työ tukee myös yksilön
muutosprosessia, henkistä kasvua. Se on yksilölle väylä,
mahdollisuus itseilmaisuun, omien kykyjen hyödyntämiseen ja uuden oppimiseen.
Nykyajan organisaatio elää jatkuvassa muutoksessa.
Muutos ja siihen liittyvät ongelmat ja toisaalta mahdollisuudet puhuttavat.Yhteiskunnassa ja työelämässä on
kuitenkin tapahtunut muutoksia kautta vuosisatojen.
Vauhti vain on kiihtynyt, ja monia muutoksia tapahtuu
yhtä aikaa. Jatkuvat organisaation ja oman työn muutokset koetaan usein haitallista kuormittumista aiheuttaviksi,
etenkin jos ei ymmärretä niiden merkitystä tai vaikutusmahdollisuudet niihin ovat vähäiset.

Työn luonne on muuttunut entistä enemmän moniosaamista sekä joustavuutta edellyttäväksi.Yhä useamman työhön liittyy jatkuva varuillaanolo ja erilaisiin
pyyntöihin ja vaatimuksiin edellytetään nopeaa reagointia. Epävarmuus heikentää työn mielekkyyden
kokemusta ja osaamisen kehittymistä sekä edistää
haitallista kuormittumista. Yhteistoimintaneuvottelut
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ovat osa työelämän arkea niin yksityisellä sektorilla
kuin kunnissa ja kuntayhtymissäkin. Lähtökohtana niihin
on usein heikentynyt talous, jota yritetään lääkitä henkilöstömenoja leikkaamalla. Säästöjä pyritään hankkimaan
henkilöstön säästövapailla, lomautuksilla ja supistuksilla.
Työsuhteeseen ja toimeentuloon liittyvä epävarmuus on
yksi keskeisiä työhyvinvoinnin haasteita.
Turvallisuus on ihmisen perustarve ja oikeus yhteiskunnassa. Pelko ja turvattomuudentunne heikentävät
yksilön hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Muutostilanteissa pelot voivat liittyä esimerkiksi oman osaamisen riittävyyteen, ihmissuhteisiin, toimeentuloon tai työsuhteen
jatkuvuuteen. Muutosten rinnalla tarvitaan myös riittävästi näyttöä toiminnan jatkuvuudesta.Tähän tarvitaan luottamuksen rakentamista työpaikalla.Turvallinen työpaikka
luodaan yhteistyöllä ja laajalla osallistumisella, joka kattaa
kaikki organisaatiotasot.Tulevaisuus on aina yllätyksellistä, mutta sen hahmottaminen ja mahdollisuuksien mukaan siihen varautuminen on merkityksellistä.
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Tämä opas on tarkoitettu esimiehille, henkilöstön kehittäjille sekä yhteistoiminta-, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle, jotta he voivat tukea yksilöä muutostilanteissa ja
työyhteisöjä muutosten toteuttamisessa. Se on hyvä apu
myös muutoksen kourissa painiskelevalle työntekijälle.

Muutos
Muutos on sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita herättävä yksilöllinen kokemus. Muutos on uhka mutta myös
mahdollisuus. Se on uuden luomista, epäjatkuvuutta,
tuttujen ja turvallisten suhteiden ja järjestelmien tuhoutumista. Muutos on hyppäys tuntemattomaan. On viisasta suhtautua varauksellisesti sellaiseen muutokseen,
josta ei tiedä tarpeeksi. Pelolla ja varauksellisuudella
on elämää suojaava tehtävä.
Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut teknologian
kehittyminen, taloudelliset muutokset, kansainvälinen
kilpailu sekä niihin liittyen tehokkuuden ja palvelun
vaatimukset ovat saaneet aikaan murroksen työelämässä monella tasolla. Yhteiskunnan muutosvaltavirrat
heijastuvat väistämättä myös työelämään.
Taloudelliset haasteet, kilpailu ja 24h/7pv:n palveluyhteiskunta ovat lisänneet työhön liittyvien joustojen
tarvetta niin organisaatioiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Organisaatioiden, työaikojen ja
työsuhteiden monimuotoisuus, päivittäinen vaihtelu,
erilaistuminen ja yksilölliset ratkaisut ovat tyypillisiä

työelämään liittyviä muutoksia, jotka tuovat uusia
haasteita työterveydelle, -turvallisuudelle ja -hyvinvoinnille.
Työturvallisuuskeskus
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Työhön liittyviä muutostrendejä ja haasteita
Työelämä, organisaatiot

Yksilö, työyhteisö

Työsuojelu ja -hyvinvointi

Teknologian, tietotekniikan ja siihen liittyvien
sovellusten kehitys

Tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Riskien monimuotoisuus

Monikulttuurisuus ja -kielisyys

Kansainvälistyminen

Vuorovaikutukseen liittyvien tapojen
ja kokouskäytäntöjen uudistuminen

Psykososiaalisten riskien
korostuminen

Ydinliiketoimintaan ja ydinosaamiseen
keskittyminen, palveluiden ulkoistaminen
Arvojen, etiikan ja yhteiskuntavastuun
korostuminen, ekologisesti kestävien
ratkaisujen kehittäminen

Henkilöstön ikääntyminen

Tiedon ja osaamisen kehittämisen
merkityksen korostuminen

Emotionaalinen ja
eettinen kuormitus

Informaatiotulva: oleellisen tiedon valikoinnin haaste

Työn fyysinen alikuormitus
tai yksipuolinen kuormitus

Yritysfuusiot ja -verkostoituminen

Organisaatioiden rakenteiden ja
toimintatapojen muutokset

24h/7pv-tieto- ja palveluyhteiskuntaan
siirtyminen

Muutos johtajuudessa: itsensä johtaminen,
jaettu johtajuus

Yhteisen työpaikan
turvallisuuden hallinta

Yrittäjyyden korostuminen

Sosiaalisten taitojen ja tunneälyn
merkityksen lisääntyminen

Yhteistoiminta ja työhyvinvointi
monimuotoisissa työsuhteissa

Työpaikkauskollisuuden ja sitoutumisen
vähentyminen

Yhteistyön kehittäminen
työterveyshuollon kanssa

Työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen
liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Varhaisen tuen mallit työkyvyn
ja -hyvinvoinnin edistämisessä

Julkisen sektorin roolin muutos
Organisaatioiden madaltuminen
Työsuhteiden monimuotoisuus:
vuokra- ja alihankintatyö, määräaikaiset
työsuhteet, osa-aika- ja vuorotyö,
mobiili- ja etätyö
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Työliikenneriskien lisääntyminen

Muutos osana arkea
Osaaminen tukee muutosta
Osaaminen on niin yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin kilpailukyvyn perusta.
Työpaikan osaamisen kehittämisessä on ennakoitava tulevaisuutta. Pelkkä osaamispuutteiden täydentäminen ei
riitä. Osaamisen johtaminen on jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien luomista koko henkilöstölle.Tarvitaan osaamiskulttuuria, jossa ihmiset jakavat osaamistaan ja joka
kannustaa hankkimaan uutta osaamista.
Työyhteisössä jokaisen tulee tuntea organisaation perustehtävä, päämäärä ja tavoitteet sekä ymmärtää oma
roolinsa ja merkityksensä näiden päämäärien saavuttamisessa.Tämä edellyttää hyvää perehdyttämistä sekä oman
osaamisen kehittämistä yhteisten tavoitteiden suunnassa.
Yhtenä organisaation ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen lähtökohtana on nykyisen osaamistason ja tulevan
osaamistarpeen selvittäminen. On pohdittava, mitä osaamista yksiköt, tiimit ja yksilöt tarvitsevat tulevaisuudessa,
jotta organisaation visio ja tavoitteet olisivat saavutettavissa.
Osaamistarpeiden hahmottamiseen tarvitaan menetelmiä
osaamisen arviointiin.

Tärkeitä kysymyksiä:

•
•
•
•

Miksi työyhteisö on olemassa?
Mitä työyhteisö pyrkii saamaan aikaan?
Miten se näkyy käytännön toiminnassa?
Mitkä tekijät haittaavat tai häiritsevät perustehtävän
toteuttamista?

• Millä tavoin voidaan tukea työrauhaa ja tavoitteiden
saavuttamista?

•
•
•
•
•

Ketkä ovat asiakkaitamme nyt ja tulevaisuudessa?
Mitä he odottavat meiltä?
Millaista osaamista meillä on?
Millaista osaamista tarvitaan lisää?
Miten sitä hankitaan?
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Osaamista tukeva johtaminen
Osallistumista tukeva kulttuuri
Johtamisen periaatteet
Työn organisointi ja prosessit

Työyhteisön toiminta
Vuorovaikutus ja ideointi
Toteuttaminen käytännössä

Työyhteisön merkitys
Hyvään työyhteisöön liittyvät oleellisesti tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, nopea ja hyvä tiedonkulku, mielekkäät työtehtävät sekä positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Ihmiset
kaipaavat tietoa itseään ja työtään koskevista asioista ja haluavat vaikuttaa päätöksentekoon sekä osallistua työpaikalla
tapahtuvien muutosten kulkuun. Luottamuksellinen ja avoin
ilmapiiri sekä esimiehen tuki luovat hyvät edellytykset yhdessä oppimiselle ja muutosten ennakoinnille.
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Parempi työ
Tuottavuus, tuloksellisuus
Hyvinvointi

Muutosten ennakointiin ja hallintaan tarvitaan jatkuvaa kehittämistä. Näitä tarvitaan, jotta muutos saadaan sujumaan:
• sujuvat työjärjestelyt, virtaavat työprosessit, työrauha
• tarkoituksenmukaiset, turvalliset työvälineet ja tilat
• työn oikea mitoitus: oikeudenmukainen työnjako ja
riittävät tiedot oikeaan aikaan
• ajankäytön suunnittelu: työn tauotus, jaksotus, aikaa
yhteistoiminnan suunnitteluun, oleellisiin asioihin
keskittyminen; aikaa tarvitaan uudistamiseen!
• välittäminen toisista: ei jätetä väsyviä yksin, huolehditaan perehdytyksestä ja työn opastuksesta, arvostetaan
ikää ja kokemusta
• laatu ja tulos: toteutetaan, mitä luvataan, huomioidaan
kokonaisuudet ja ajatellaan asiakaslähtöisesti
• palaute: huomataan saavutukset, kannustetaan, puhutaan toisista hyvää, joustetaan, tiedotetaan.

Erilaisuus työyhteisössä
Erilaisuus työyhteisössä tukee ennakoivaa muutosta ja monimuotoista osaamista. Erilaisuus voi liittyä esimerkiksi ikään,
sukupuoleen, koulutustaustaan, persoonallisuuteen ja kulttuuriin. On tärkeää, että erilaisuutta arvostetaan, ihminen

kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja hänen ei
tarvitse pelätä tekevänsä virheitä, vaan ne nähdään kehitysmahdollisuuksina ja hyödynnetään oppimistilanteissa.
Työelämän on vastattava monikulttuuristuvan ja monimuotoistuvan yhteiskunnan haasteisiin. On parannettava valmiuksia toimia yhteisöissä, joissa kohdataan yhä
enemmän erilaisia kulttuureja ja tapoja toimia. Monikulttuurinen työyhteisö on paitsi mahdollisuus myös jatkuva haaste niin yritykselle kuin koko työyhteisöllekin.
Yhdenvertaisuuden saavuttaminen vaatii aikaa.Tarvitaan
yhteisen perustehtävää tukevan mutta moninaisuutta
arvostavan työkulttuurin rakentamista sekä yhteisten
sääntöjen laadintaa ja noudattamista. Kun toimii kansainvälisessä yhteistyössä tai oma työyhteisö on monikulttuurinen, kannattaa tutustua etukäteen mukana olevien
jäsenten kulttuuritaustoihin, jotta voi välttyä turhilta väärinkäsityksiltä. Hyvä kielitaito luonnollisesti auttaa.
On tärkeää myös, että työyhteisössä tiedostetaan eriikäisen henkilöstön voimavarat ja osataan hyödyntää
niitä oikein.Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon
eri-ikäisten henkilöiden osaaminen ja elämäntilanne, kun
työtehtäviä, vastuita ja rooleja määritellään.Tarvitaan riittävästi haasteita mutta toisaalta ei kuitenkaan liikaa tai
Työturvallisuuskeskus
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kohtuuttomia kuormitustekijöitä. Arvostuksen osoittaminen työuran lopussa olevien kokemusta ja karttunutta
hiljaista tietoa sekä toisaalta alussa olevien uusia ideoita,
osaamista ja näkemyksiä kohtaan on merkityksellistä.
Kokenut työntekijä voi toimia nuoren työntekijän tukena
monella tavalla, mutta myös päinvastoin nuori voi opastaa vanhempaa esimerkiksi tietotekniikan ja sosiaalisen
median hyödyntämisessä.
Eri-ikäisten yhteistyön tukemisen keinoja:
• perehdytys ja työnopastus
• työ- ja tehtäväkierto
• työroolien ja tehtävien muotoilu
• työparityöskentely
• noviisi-mestari-työparityöskentely
• työkummitoiminta
• mentorointi
• työnohjaus
• työyhteisön sisäiset palaverikäytännöt.
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Luottamus turvaa muutosta
Luottamuksen rakentaminen on taito, jota voi kehittää.
Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu ja kehittyy.
Ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja antavat toisillekin työrauhan. Luottamuksen rakentamisen peruselementtejä ovat yhteiset arvot ja pelisäännöt, jotka ovat
kaikkien tiedossa. Päätöksiä tehdään ja niissä pysytään,
kunnes päätetään jotain muuta.
Luottamuksen rakennusaineita:
• yrityksen tulevaisuuden näkymät
• esimies-alaissuhde
• yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• toiminnan kehittäminen, jatkuvuus: arviointi,
suunnittelu, toiminta
• avoin ja arvostava vuorovaikutus ja viestintä
• yhteiset toimintatavat ja säännöt sekä
niiden noudattaminen
• konfliktien ratkaisukyky ja ongelmiin puuttuminen
• oma osaaminen ja asema, työn mielekkyys

• vaikutusmahdollisuudet
• oma terveys, työterveyshuollon tuki
• oma elämäntilanne, joustavuus.
Luottamuksen rakentaminen ei ole pelkästään yksilön
vastuulla, vaan se pohjautuu organisaation ja työyhteisön
kulttuuriin. Esimiehen rooli on merkittävä. Monikaan ei
seuraa tai tue sellaista esimiestä, johon ei luota. Esimies
voi päivittäisellä toiminnallaan paitsi rakentaa myös tuhota organisaatiossa vallitsevan luottamuksen ilmapiirin.
Sanojen ja tekojen on kohdattava mahdollisimman hyvin.
Luottamus mahdollistaa avoimuuden, jota tarvitaan muutosprosesseissa.
Ohjeita esimiehelle luottamuksen rakentamiseen:
Esimies on esimerkki
• Luottamus on toiminnan perusta. Sanat ja teot vastaavat
toisiaan.
• Suunnitelmat ja tavoitteet ovat realistisia.
• Tutustu työyhteisöösi, kuuntele, kysele, ole läsnä arjessa.
• Kuuntele, keskustele ja tiedota.
Työturvallisuuskeskus
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Sanat

Teot

Luottamus
• Lupaa vain sellaisia asioita, jotka voit toteuttaa. Mahdol•
•
•
•
•
•

liset muutokset on tiedotettava heti, perustele.
Huolehdi perehdyttämisestä ja työnopastuksesta.
Kehitä tiedonkulkua, kokouskäytäntöjä ja mahdollista
aito vaikuttaminen.
Pidä mielessä oikeudenmukaisuus, aitous, rehellisyys ja
hienotunteisuus.
Palautetta tarvitaan usein.
Tartu ongelmiin ajoissa.
Pyri neuvotteluissa tilanteeseen, jossa osapuolet kokevat onnistumista.

12     Työturvallisuuskeskus

•
•
•
•
•
•
•

Vaali myös niiden etuja, jotka eivät ole paikalla.
Kuuntele ja osoita myötätuntoa.
Tunnista rajasi.
Ole valmis yhteistyöhön.
Uskalla tehdä päätöksiä, vaikka ne eivät aina miellyttäisikään kaikkia.
Myönnä virheesi.
Älä liioittele.

Ihminen muutosmyllerryksessä
Muutokseen suhtautuminen saattaa vaihdella työyhteisön
jäsenten välillä innostuksesta pelkoon ja ahdistukseen.
Aikaisemmat kokemukset muutoksista ja niiden seurauksista, terveydentila, elämäntilanne, motivaatio ja oma rooli
työpaikalla vaikuttavat asennoitumiseen. Myös persoonallisuustekijöillä on merkitystä. Henkilökohtainen osaaminen, työkyky ja tukiverkostot auttavat muutostilanteissa.

Muutosvastarinta on luonnollinen osa ihmisten käyttäytymistä. Olemassa oleva tilanne koetaan usein turvalliseksi ja
puolustamisen arvoiseksi. Muutos on luopumista ja aiheuttaa siten myös surua tai haikeutta. Silloin, kun muutosvastarinta synnyttää kriittistä keskustelua rakentavalla tasolla,
se on myös positiivinen ilmiö. Useimmat meistä pelkäävät
mutta samalla myös odottavat muutosta ja sen tuomaa
mahdollisuutta parempaan työn ja elämän hallintaan.

Muutoksen vaiheet
Luopuminen: menneen ja olevan
arvostaminen, omaa aikaansa ja
tavoitteita hyvin palvelleena

Kaaos/välivaihe: epävarmuuden
hyväksyminen, kaaos, epätietoisuus,
syyllisyydentunteet

Ihminen kokee turvattomuutta, kun muutoksia tapahtuu
liikaa, monella tasolla ja liian nopeasti. Muutosvastarintaa
vähentää tunne ja tietoisuus siitä, että saa itse olla mukana
vaikuttamassa muutoksen toteutukseen.Tärkeää työpaikan
muutostilanteissa on yhteinen visio, avoin tiedottaminen ja
ratkaisuvaihtoehtojen puntarointi yhdessä. Tarvitaan ymmärrettävä perustelu: Miksi muutos on välttämätön?

Uuden alku: selkeä ja johdonmukainen toiminta, onnistumisten
huomioiminen ja arvioiminen

Muutoksenhallinta työssä edellyttää aktiivista otetta
sekä elinikäisen oppimisen merkityksen ymmärtämistä.
Oman osaamisen ylläpito onkin paras työsuhdeturva työmarkkinoilla ja keskeistä myös työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä.
Muutokseen liittyvät asiat voidaan usein jakaa toisaalta
asioihin, joihin yksilö voi vaikuttaa, ja toisaalta tekijöihin,
Työturvallisuuskeskus
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jotka ovat täysin itsestä riippumattomia ja omien toimintamahdollisuuksien ulkopuolella. Kannattaa keskittyä
niihin muutostekijöihin, joihin itse voi vaikuttaa, ja laatia
oma henkilökohtainen toimintasuunnitelma.Toimenpiteet voivat olla sekä työhön että yksityiselämään liittyviä.
Keskityn näihin

Vältän murehtimista

Asiat,
joihin voin
vaikuttaa

Asiat,
joihin en voi
vaikuttaa

Pidän huolta muutoskunnostani

• Varmistan, että tiedän työorganisaationi viestintään liittyvät säännöt ja toimintatavat.

• Otan selvää itseäni ja työyhteisöäni koskevista asioista.
•

Kysyn, jos en tiedä.
Priorisoin ja suunnittelen. Kirkastan tavoitteeni ja keskityn oleelliseen.
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• Osallistun yhteisiin tilaisuuksiin, keskustelen ja kuun•
•

•
•
•
•

telen.
Olen valmis tarkistamaan omia mielipiteitäni suhteessa
muihin. Käyttäydyn ystävällisesti, aikuismaisesti ja ammatillisesti.
Opettelen työssäni tarvittavat taidot ja tiedot sekä toimintatavat. Kehitän osaamistani.Tartun työnantajan
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ehdotan itse lisäkoulutusta tarvittaessa.
Arvioin työnjakoa, kokouskäytäntöjä, yhteistyötä ja
viestintää kriittisesti.Tukevatko ne perustehtävää ja
työn tavoitteita? Teen kehitysehdotuksia.
Valmistaudun kehityskeskusteluun huolella.
Viestin ajatuksella ja valitsen sopivan viestintävälineen.
Tiivistän viestini ja otan huomioon kohderyhmän.
Pidän huolta palautumisesta. Pyydän apua tarvittaessa.
Työterveyshuolto auttaa terveyden osalta ja esimies ja
työyhteisö töiden osalta.

Muutoksessa elämisen taidot
Yleinen ymmärrys muutos-sanalle suomen kielessä sisältää ajatuksen siitä, että jokin asia olisi pysyvää, sitten se
muuttuu ja muutoksen jälkeen siitä tulee jälleen pysyvää.
Tämä ajatus vastaa harvoin nykypäivän työelämän tilannetta. Jatkuva muutos kuvaa monen suomalaisen työelämää paremmin. Meillä on siis yksilöinä entistä enemmän
tarvetta niille taidoille, jotka korostuvat silloin, kun ympäristö muuttuu.
Seuraavalla sivulla olevaan itsearviointiin on koottu tällaisia taitoja. Arviointi sopii käytettäväksi työyhteisössä tai
tiimissä.Täyttäkää itsearviointi ensin henkilökohtaisesti
ja keskustelkaa tuloksista yhdessä.
Vaihtakaa ajatuksia myös seuraavan kysymyksen äärellä:
Mitä keinoja minulla on muutoskuntoni ylläpitämiseen?

Työturvallisuuskeskus
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Muutoksessa elämisen taidot
8. Siedän keskeneräisyyttä

Sateenvarjomalli oman
muutoskunnon arviointiin:

10

7. Huolehdin omasta
jaksamisestani

9
8

1. Kysyn ja kuuntelen

7
6
5
4
3

6. Otan vastuuta
uuden yhteisön
rakentamisesta

2
1

2. Olen valmis
kokeilemaan uusia
tapoja toimia

Arvosteluasteikko on 1–10.
( 1 = kunnossani on paljon
kehitettävää,
10 = kuntoni on loistava)
Piirrä rasti sopivaan
kohtaan ja yhdistä rastit
viivalla.
Pinta-ala on yksi kuvaus
muutoskunnostasi.

5. Osaan
priorisoida
ja sanoa ”ei”

3. Osaan luopua
totutuista rutiineista
ja käytänteistä
Lähde: Humap Oy,
Vesa Purokuru

4. Osaan käsitellä muutokseen liittyviä tunteita
16     Työturvallisuuskeskus

Keinoja henkilökohtaisen muutoskunnon
ylläpitämiseen
Itseohjautuva ja taitava työntekijä hallitsee seuraavat taidot omassa arjessaan:
• Osaa itse rakentaa ja tarvittaessa tarkistaa tavoitteensa,
suhteessa yhteisön tavoitteisiin.
• Osaa seurata tavoitteidensa toteutumista.
• Osaa keskustella tavoitteistaan ja niiden toteutumisesta
kollegoiden kanssa – pyytää ja antaa tarvittaessa apua.
• Osaa tehdä johtopäätöksiä ja ohjata omaa toimintaansa
kohti tavoitteitaan.
• Tutkii jatkuvasti omaa asennettaan ja tahtotilaansa ja
tarvittaessa osaa kirkastaa sitä kohti tavoitteitaan.

Älyllinen ymmärrys

Muutoksen elementit
Tärkeitä kysymyksiä:
• Miksi muutos on välttämätön? Mihin sillä pyritään?
• Millaisia keinoja minulla on muutoksen hallintaan?
• Miten muutos vaikuttaa minun työhöni ja elämääni
kokonaisuudessaan?
• Miten voin vaikuttaa muutoksen kulkuun?
• Mistä ja milloin saan tietoa itseäni ja työyhteisöäni
koskevista asioista?
• Mistä saan apua ja tukea?
• Miten voin tukea ja auttaa muita?

Emotionaalinen sitoutuminen

Kestävä toiminta

Työturvallisuuskeskus
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Muutoksen toteuttaminen

Valmistautuminen

Tukitoimet

Kun työpaikalla toteutetaan rakenteellisia tai muuten
merkittäviä muutoksia, on tarpeen pohtia muutosten
vaikutuksia ihmisten työhyvinvointiin ja laatia tätä varten
suunnitelma.
Muutokseen valmistauduttaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan tulevan muutoksen laatu, vaikutukset sekä aikataulu. Samalla on tarpeen suunnitella,
päättää ja resursoida tukitoimet, niihin liittyvä tehtävänjako
sekä viestintä.Työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstön
asiantuntemusta kannattaa hyödyntää. Hyvin suunniteltu
ja toteutettu viestintä on erityisen tärkeä tukitoimi muutostilanteessa. Sähköisen ja kirjallisen viestinnän ohella
tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa tiedottamista.
Muutos on oppimisprosessi. Esimiehet tarvitsevat
usein valmennusta muutoksen toteuttamistehtävään.
18     Työturvallisuuskeskus

Arviointi ja seuranta

Muutoshanke rakennetaan yleensä uuden tiedon varaan.
Opiskellaan uusia asioita, kuunnellaan asiantuntijoita, laaditaan muutosohjelmia ja malleja muutoksen tueksi. Muutos ei kuitenkaan tapahdu suoraan uuden tiedon avulla
uusiin tekoihin. Ihminen tarvitsee uuden tiedon sisäistämisen lisäksi kuitenkin myös tunnetason sitoutumisen.
Muutoksen ymmärryksen tärkein edellytys on sen selittäminen ja oikeuttaminen.Tarvitaan kysymyksiä ”mitä”,
”miten” ja ”miksi” sekä vastauksia niihin. On perusteltava,
miksi vanha tapa toimia ja nähdä asiat ei ollutkaan oikea
tai hyvä. Keskustelu on aloitettava riittävän varhain ja saatava mahdollisimman moni mukaan osallistumaan.
On tärkeää pohtia yhdessä esimiehen kanssa, mitä
muutos merkitsee, ja antaa aikaa vanhasta luopumiseen
sekä mahdollisuus työstää tunteita tutussa porukassa.

Muutosmyllerryksen jälkeen on hyvä pysähtyä arvioimaan
muutoksen kulkua, jotta saadaan arvokasta palautetta siitä,
miten uuteen tilanteeseen on sopeuduttu ja onko toivottu
hyöty saavutettu.

Toiminta ja työhyvinvoinnin tuki
muutos- ja kriisitilanteessa
Työsuhteeseen liittyvä turvattomuus on monelle merkittävä hyvinvoinnin haittatekijä. Huoli työllistymisestä, toimeentulosta tai muut taloudelliset ongelmat ovat monen
työelämässä olevan arkipäivää. Muutostilanteisiin voi liittyä
myös vakavia kriisejä yksilötasolla. Irtisanomisten on todettu lisäävän mielen ongelmia. Psyykenlääkkeiden käyttö lisääntyy suurten henkilöstösupistusten jälkeen paitsi työnsä
menettäneillä myös työhön jääneillä. Irtisanomistapahtumalla on merkitystä.Toteuttamisen pitäisi tapahtua mahdollisimman inhimillisesti, ja esimiehet pitäisi valmentaa
siihen. Esimiehet tarvitsevat valmennusta työntekijöiden
kohtaamiseen sekä käytännönläheisiä toimintaohjeita, joilla
tukea henkilöstöä irtisanomistilanteessa.Toipuminen pitäisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Ohjeita työpaikan johdolle ja esimiehelle

• Kutsu henkilöstö tai asianosaiset kokoon ja kerro tilanteesta henkilökohtaisesti.

• Tiedota usein, sovi tiedottamisen käytännöistä yhdessä,
•
•

hyödynnä myös palavereita ja kehityskeskusteluja.
Tiedota realistisesti mutta kannustavaan sävyyn ja perustele.
Kuuntele, ole läsnä, anna osallistujille mahdollisuus ajatusten ja tunteiden ilmaisuun.

Työturvallisuuskeskus
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• Suunnittele kohtaamisia, joissa muutosta käsitellään.
•
•
•
•
•
•
•

Laajenna osallistumismahdollisuuksia.
Mahdollista tilanteen pohtiminen pienryhmissä. Kytke
ihmiset muutosprosessiin ja toisiinsa ja ota yhteiset
ideat käsittelyyn.
Tue yhteistyötä ja kannusta siihen. Rakenna luottamusta, jatkuvasti.
Järjestä mahdollisuus kahdenvälisiin keskusteluihin.
Tartu ongelmiin rohkeasti. Uskalla puhua vaikeistakin
asioista.
Hae apua ja tukea itsellesi omalta esimieheltä tai vertaistukea kollegoilta.
Rakenna luottamusta, näytä esimerkkiä. Sitoudu muutokseen.Toimi sovitulla tavalla.
Hyödynnä organisaation tukijärjestelmiä: työsuojelua,
työterveyshuoltoa, henkilöstöhallintoa.

Muutoksen fasilitointi
Muutostilanteissa onnistumiseen ja muutosprosessien
toteuttamiseen tarvitaan usein erityisosaamista.Työpaikan
omat avainhenkilöt, kuten henkilöstöhallinnon asiantun20     Työturvallisuuskeskus

tijat, luottamusmiehet sekä työsuojeluhenkilöstö, voivat
kouluttautua muutosfasilitaattoreiksi, tai tarvittaessa voidaan tukeutua aiheeseen perehtyneiden ulkopuolisten
konsulttien apuun.
Fasilitointi tarkoittaa onnistuneiden ryhmäprosessien
suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi-sanan alkuperä on latinan kielen sanassa facil, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitoinnissa keskitytään rikastavan ja rakentavan
vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten luomiseen.

Puolueeton fasilitaattori käyttää sellaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla hän auttaa ryhmää organisoitumaan, ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa, tekemään päätöksiä
ja ratkaisemaan ongelmia. Muutoksia eteenpäin vieville
esimiehille ja asiantuntijoille fasilitointi on ydinosaamista.
Sen avulla mahdollisimman suuri joukko organisaation
jäseniä saadaan mukaan muutoksen toteuttamiseen.
Fasilitaattori ei ota kantaa kokouksissa käsiteltävään
varsinaiseen asiasisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään
päämääriinsä. Fasilitoinnissa siis erotetaan kokouksen prosessi ja sisältö.
• Sisältö = kokouksen ideat, ehdotukset ja päätökset
• Prosessi = se, miten ihmiset työskentelevät yhdessä.
Fasilitaattorin tehtävänä on varmistaa ryhmän jäsenten
osallistaminen, kaikkien ideoiden käsittely ja päätösten hyväksyminen sekä yhdessä luotuihin ratkaisuihin sitoutuminen.
Fasilitaattori
• on sisällön suhteen neutraali ja ymmärtää roolinsa
• ymmärtää talouden realiteetit ja työhyvinvoinnin
perusteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnittelee ennen kuin tekee
käyttää tilanteeseen soveltuvia menetelmiä ja työkaluja
ymmärtää ryhmädynamiikkaa
edistää osallistumista
hallinnoi tilaa ja luo tunnelmaa
auttaa ristiriitojen ratkaisuissa
arvostaa erilaisuutta
rohkaisee tarvittaessa päätöksentekoon
varmistaa tulosten dokumentoinnin
antaa ja pyytää palautetta.
Työturvallisuuskeskus
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Eri toimijoiden roolit muutos- ja kriisitilanteissa
Perustetaan muutos- tai kriisiryhmä, pohditaan ratkaisuja,
sovitaan vastuut ja roolit; mukaan työnantajan ja työnteki-

jöiden edustajia, työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoita.

Henkilöstöhallinto, työsuojelu

Työnantaja, esimies

Työyhteisö, yksilö

Työterveyshuolto

Suunnitellaan käytännöt ja
tiedottaminen yhdessä
työpaikan johdon ja esimiesten
kanssa, tärkeää oikea-aikaisuus
ja avoimuus
Viestintä, yhteistyön
koordinointi
Työsuojelullisen näkökulman
ja asiantuntemuksen
hyödyntäminen
Henkilökohtainen tuki
Yhteydet ulkopuolisiin tahoihin
ja asiantuntijoihin
esim. työmarkkinajärjestö,
työvoimatoimisto, vakuutusyhtiö,
koulutusorganisaatio

Tiedottaa, kuuntelee, vastaa
kysymyksiin, käy myös kahdenvälisiä
keskusteluja
Huolehtii perehdyttämisestä ja
opastuksesta työtehtäviin liittyvissä
muutostilanteissa
Kertoo muutoksista ja irtisanomisista
henkilökohtaisesti kasvokkain
perustellen päätökset
Tukee mahdollisuuksien mukaan
työllistymistä
Huolehtii työpaikkansa säilyttäneiden
kuormituksesta
Huolehtii työturvallisuuslain
edellyttämien asiakirjojen ja
toimintamallien päivittämisestä

Osallistutaan yhteisiin
tilaisuuksiin ja seurataan
tiedotusta
Tehdään kehitysehdotuksia
ja tuodaan ongelmat ajoissa
yhteiseen käsittelyyn
Kysytään ja kuunnellaan
Pohditaan ratkaisuja
esimiehen johdolla
Puretaan tarvittaessa
tunteita tutussa porukassa
Tarjotaan ja pyydetään
tukea ja apua

Henkilökohtainen
tuki
Terveyden
seuranta
Psykologinen
asiantuntemus
Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
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Lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen julkaisuista
www.ttk.fi/julkaisut
Henkilöstön edustaja kehittäjänä
Huomio henkiseen työhyvinvointiin
Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa
Mentorointi työyhteisössä – Ajetaanko tandemilla?
Menestyvä työpaikka – tuottavuus ja työhyvinvointi
Mobiili työ – Työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä
Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus
Perehdyttämisen tarkistuslista
Työhyvinvoinnin portaat – viisi vaikuttavaa askelta
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Työturvallisuuskeskus, p. 09 616 261, www.ttk.fi

Nykyajan organisaatio elää jatkuvassa muutoksessa. Muutokset koetaan kuormittavina, jos ei ymmärretä niiden merkitystä tai vaikutusmahdollisuudet niihin ovat vähäiset. Hyvin
toteutetun muutoksen myötä organisaation perustehtävä
kiteytyy, osaaminen kehittyy ja työntekijät saavat osallisuuden ja onnistumisen tuloksena voimaa ja itseluottamusta.
Tämä opas on tarkoitettu esimiehille, henkilöstön kehittäjille
sekä yhteistoiminta-, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle,
jotta he voivat tukea yksilöä muutostilanteissa ja työyhteisöjä muutosten toteuttamisessa. Se on hyvä apu myös muutoksen kourissa painiskelevalle työntekijälle.

Kuva: Humap/Mirja Koivisto

Työhyvinvointi muutostilanteissa

