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TYÖHYVINVOINNIN VARMISTAMINEN MUUTOSPROSESSISSA 

Onnistuneessa muutosprosessissa muutoksen käsittelyyn otetaan mukaan koko henkilöstö. Muutokseen 

osallistumisen kokemus saadaan aikaan pienryhmätyöskentelyyn perustuvilla muutospajoilla ja laajemmilla 

henkilöstöfoorumeilla. Perhosvaikutus-mallilla varmistetaan avoin tiedotus, koko henkilöstön kuuleminen ja 

osallisuuden kokemus. Nämä ovat keskeisiä työhyvinvointia edistäviä kaikissa muutosprosseissa. 

1. Muutosprosessin käynnistyminen, tavoitteiden asettaminen, aikataulutus 

 

Askeleet 

* Muutosprosessin vastuuhenkilöiden nimeäminen 

* Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu 

* Muutosprosessissa käytettävien menetelmistä päättäminen ja suunnitelman kuvaus 

* Muutosprosessin käynnistäminen kuulemistilaisuutena 

* Avoin tiedotus muutosprosessin kuvausta käyttämällä 

 

Teoriat 

Muutosprosessilla on oltava selkeä päämäärä, jota tavoitellaan. Konkreettinen tavoite ja siitä 

seuraava hyöty työyhteisölle ja omalle työlle, ovat keskeisiä sitoutumista lisääviä tekijöitä. On 

tärkeää tehdä tavoitteista konkreettisia ja näkyviä. Puhutaan ratkaisuista ja muutoksen tuomasta 

hyvästä. 

 

Tavoitteen ohella muutoksen etenemisen aikataulu ja sen vaikutukset organisaation prosesseihin ja 

omaan henkilökohtaiseen työhön ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin varmistamiseen 

muutoksessa. 

 

Muutosprosessien johtamisessa on tärkeä huomioida työyhteisön henkilökemiat. Organisaatioissa 

on aina asemaan ja henkilökemioihin perustuvaa johtamista ja muutosjohtamista edesauttaa 

henkilökemioihin perustuvan epävirallisen työyhteisövaikuttamisen tunnistaminen ja sen 

hyödyntäminen. 

 

Kaikissa organisaatioissa on kehittämisorientoituneita sekä tuttuun ja turvalliseen tukeutuvia  

ihmisiä. On tärkeää, että kaikki kokevat olevansa osallisia muutoksen käynnistymisestä alkaen. 

 

 Muutosprosessista tiedottamisen avoimuudella vähennetään huhujen ja väärien tietojen 

leviämistä, joka on omiaan edistämään työhyvinvointia. Mitä enemmän henkilöstö kokee saavansa 

tietoa ja tulevansa kuulluksi, sitä sitoutuneempi se on muutokseen. Mitä useampi henkilö erilaisista 

näkökumista tuo ratkaisuehdotuksia muutoksen haasteisiin, sitä monipuolisemmaksi muodostuu 

ratkaisukartta, jonka avulla muutosprosessin reitinvalinnat tehdään. Erityisen tärkeää on 

alkukartoitus, jotta hyvät reitinvalinnat eivät jää huomaamatta. 

 

Teesi 

Muutos on mahdollinen, kun alusta asti näkee siitä seuraavan hyödyn ja voi itse vaikuttaa 

prosessiin. 
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2. Lähtötilannekysely henkilöstölle ja tulosten analysointi 

 

Askeleet 

* Muutoksen alkuvaiheessa laaditaan kysely, jolla kartoitetaan työhyvinvoinnin tilaa, ja henkilöstön 

suhtautumista muutokseen. Kysely voi sisältää myös muutokseen liittyvien käytäntöjen nykytilan 

arviointia 

* Kyselyn tulosten purku ja keskustelutilaisuus henkilöstölle 

* Kehittämiskohteiden valinta tukemaan muutosprosessia 

Teoriat  

Kyselyillä on 2 tarkoitusta; kartoittaa lähtötilanteeseen liittyviä asioita ja saada organisaation 

henkilöstö tarkastelemaan työskentelyprosesseja tulevaisuuden haasteiden vaatimuksiin peilaten. 

 

Kyselyssä keskiössä on työhyvinvointi ja omat kokemukset. Lähtökohtana on, että jokainen on 

oman itsensä asiantuntija. Tulosten koonnissa ei arvioida yksilöitä, vaan millaisen työyhteisön 

vastaajat muodostavat ja millainen yhteisön suhtautuminen muutokseen. 

 

Kyselyn tulokset käsitellään henkilöstölle avoimessa tilaisuudessa, jossa voidaan käydä keskustelua 

tulkinnoista. Keskustelun tärkein tavoite on sopia niistä työhyvinvointia lisäävistä 

kehittämistoimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa muutoksen tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Teesi 

Muutosprosessiin sitoutumista edistää kokemus kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisen 

mahdollisuudesta. 

  



Työhyvinvoinnin varmistaminen muutosprosessissa 

 
 
 

 

3. Pienryhmissä oman tiimin työn ja työilmapiirin kehittämistä 3-5 työkokousta 

 

Askeleet 

* Työtiimien sisäistä suunnittelua. Suunnittelun tavoitteena kartoittaa kysymykset ja etsiä ratkaisut 

muutostarpeisiin vastaamiseen. 

* Työtiimien kokouksissa tulee huomioida myös tukipalvelut (mm. hallinnon palvelut, 

opiskeluhuolto) ja käyttää vierailevia asiantuntijoita. 

Teoria 

Pienryhmä työskentelyn tavoitteena on tarkastella arjen työtä henkilökohtaisella ja tiimityön tasolla 

sekä kartoittaa keskeisimmät sidosryhmät ja miettiä miten muutos vaikuttaa 

sidosryhmäyhteistyöhön. 

 

Pienryhmätyössä keskiössä on oma ja lähipiirin työ. Lisäksi kirjataan toiveita ja kysymyksiä 

sidosryhmille. Pienryhmät voidaan määritellä monella tavalla, mutta hedelmällisintä ovat arjen 

työtiimit, joita voidaan vahvistaa muutosprosessin vastuuhenkilöillä. 

 

Koska pienryhmissä käsitellään työtä hyvin henkilökohtaisella tasolla, pienryhmätyöskentelyn 

onnistumisen tärkein elementti on luottamus pienryhmän kaikkiin henkilöihin. Erityisesti 

ulkopuolisen konsultin tai johdon edustajan ollessa pienryhmätyöskentelyn vetovastuussa on 

tärkeää käyttää aikaa luottamuksen vahvistamiseen. 

Pienryhmissä voidaan käyttää myös vierailijoita sidosryhmistä tai muita asiantuntijoita, joiden 

roolina on tuoda lisää tietoa päätösten pohjaksi. 

 

Pienryhmätyöskentelyn keskusteluja ei dokumentoida, mutta yhteiset päätökset ja päätöksen 

tekoa mahdollisesti haittaavien tietojen puuttuminen kirjataan 

 

Teesi 

Luottamuksen kivijalka on oma rehellisyys. Kuinka voisit luottaa toiseen, jos et itse toimi 

luotettavasti. 
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4. Henkilöstöfoorumi  

 

Askeleet 

* Työtiimien esitykset tuodaan henkilöstöfoorumiin, jossa esityksiä arvioidaan koko työyhteisön 

näkökulmista. 

* Sovitaan yhteisesti käyttöön otettavista toimintamalleista. 

* Tarkennetaan kehittämiskohteita ja kehittämissuunnitelmaa 

Teoriat 

Sähköisen viestinnän aikakaudella samassa tilassa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen työskentelyyn 

perustuvaan kehittämiseen on kohdistettu epäilyjä kustannustehokkuuden nimissä. Koska kehon 

kielen tiedetään olevan merkittävä tekijä vuorovaikutuksessa, on isoja muutoksia käsittelevien 

henkilöstöfoorumien järjestäminen tarkoituksenmukaista järjestää niin, että ihmiset kohtaavat 

fyysisesti samassa tilassa. 

 

Henkilöstöfoorumiin tuodaan pienryhmien esitykset heidän työtään koskeviin toimintatapoihin ja 

koko yhteisön työprosessien kehittämiseksi. Tarkoituksena on tehdä kaikkien työ näkyväksi kaikille 

ja kehittää siten työprosessien kokonaisuutta, viedä muutosprosessia eteenpäin ja lisätä 

työhyvinvointia. 

 

Henkilöstöfoorumissa pienryhmien kehittämisehdotuksia hiotaan ja sovitaan yhteisön työtavoista. 

Samalla päivitetään muutosprosessin suunnitelmaa ja sovitaan toisesta pienryhmätyöskentelyn 

vaiheesta 

 

Teesi 

Läsnä oleminen on tehokkain tapa vaikuttaa lähiympäristöön. 
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5. Laajennetut työtiimit, 3 – 5 työkokousta 

 

Askeleet 

* Tarkennetaan muutoksen vaatimia työmenetelmiä, tietojärjestelmien muutostarpeet, niiden 

käyttöönottoon tai päivityksiin liittyvät koulutustarpeet. 

* Tarkastellaan toimintaprosesseja niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta ja 

hienosäädetään toimintamalleja asiakaslähtöisiksi huomioiden työhyvinvoinnin näkökulma. 

 

Teoria 

Uudistettaessa työtapoja ja erityisesti otettaessa käyttöön uusia sähköisiä menetelmiä tai ohjelmia, 

niiden käyttö edellyttää vähintään hyvää perehdytystä usein myös koulutusta. Laajennettujen 

tiimien tarkoituksena on kehittää henkilöstöfoorumissa sovittuja asioita. Laajennetut tiiimit ovat 

myös erinomainen tapa kouluttautua uusien välineiden ja/tai ohjelmistojen käyttöön. Koulutukset 

voivat olla ulkopuolisen asiantuntijan vetämiä, vertaisopintopiirejä tai niiden yhdistelmiä. 

 

Laajennetun tiimin kehittämispalavereissa ja koulutuksissa kannattaa hyödyntää vierailevina 

asiantuntija myös asiakkaita, jotta heidän näkökulmansa tulevat myös huomioiduksi työ- ja 

toimintaprosesseja kehitettäessä. 

 

Edelleen kehittämispalavereissa tulisi huomioida työhyvinvointi. Jokaisessa palaverissa voidaan 

pienillä asioilla motivoida osallistujia ja saada heidät kokemaan itsensä ja oma työ tärkeäksi. 

 

Teesi 

Kehittämistyössä tiimien kokoonpanoja välillä vaihtamalla varmistetaan erilaisten näkökulmien 

huomiointi, vahvistetaan organisaation sisäistä yhteistyön kulttuuria. 
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6. Vastuupaja 

 

Askeleet 

* Toisen vaiheen kehitystyön tulokset tuodaan uudelleen koko työyhteisön foorumiin, jossa 

tehdään jälleen yhteisiä päätöksiä toimintatavoista ja muutosprosessin viemisestä eteenpäin. 

* Vastuupajassa määritellään kehittämisprosessin loppuun saattamiseksi tarvittavat vastuut 

 

Teoria 

Vastuupaja on muutoksen portti. Vastuupajoissa tarkistetaan muutossuunnitelman siihen asti 

toteutuminen ja arvioidaan tehtyjen päätösten toimivuutta mahdollisuuksien mukaan. 

Vastuupajassa tarkistetaan muutoksen loppuun saattamisen toimenpiteet 

 

Vastuupajoissa jaetaan ja otetaan vastuuta muutoksen juurtumisesta jokaisen työhön ja 

organisaation toimintakulttuuriin. Työkykytalo-mallin mukaisesti jokaisella työntekijällä on vastuu 

oman työ- ja toimintakyvyn, ammattitaidon, ja motivaation yllläpitämisestä ja kehittämisestä. 

Työnantajan on tuettava ko. asioissa henkilöstöä. 

 

Teesi 

Vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. 

 

7. Työhyvinvoinnin seurantakysely, analysointi ja palaute henkilöstölle 

Askeleet 

* Muutosprosessin loppuvaiheessa tai heti en jälkeen toteutetaan henkilöstölle kysely, jonka 

tuloksia verrataan lähtötilannekyselyyn. 

* Kyselyllä arvioidaan muutosprosessin sujuvuutta ja sen vaikutusta työhyvinvointiin 

 

Teoria 

Kyselyt ovat osallisuuden alaportaita, mutta tuloksien avoimella käsittelyllä ja tulosten vaikutusten 

näkyväksi tekemisellä, päästään osallisuuden kokemisessa nousemaan aidon osallisuuden 

kerroksiin. 

 

Muutosprosessit lisäävät aina stressiä. Stressitasot säilyvät matalampina, kun stressiä lisänneistä 

asioista päästään muutoksen ei vaiheissa keskustelemaan avoimesti. Kysely on hyvä tapa kerätä 

puheeksi otettavia asioita. 

 

Muutoksen vaikutuksen arviointi on syytä tehdä, vasta toiminnan juurtumisen jälkeen, mutta 

muutosprosessin sujuminen ja sen vaikutukset työhyvinvointiin on tarpeen arvioida osan prosessia 

tai viimeistään heti prosessiin päättymisen jälkeen. 

 

Teesi 

Ihmiset ovat valmiita vastaamaan, jos he tietävät vastauksilla olevan kysyjälle merkitystä ja 

kokevat voivansa vastauksillaan vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisöön 
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8. Muutosprosessin päättäminen 

 

Askeleet 

* Muutosprosessi on hyvä päättää julkistamalla sopivalla tavalla tulokset, jotka saavutettiin 

* Päättämisellä vahvistetaan sovitut toiminta- ja työtavat, otetaan käyttöön uudet ohjelmat, 

välineet, koneet jne… 

 

Teoria 

Tavoitteiden saavuttaminen on itsessään palkitsevaa, mutta hyvinvointijohtamisen näkökulmasta 

on tarkoituksenmukaista tehdä tuloksista näkyviä ja kiittää tavoitteiden saavuttamisesta. 

 

Jatkuvan muutoksen kehässä on hyvä kokea joidenkin asioiden tulevan myös valmiiksi. Valmistuvat 

projektit vapauttavat energiaa uusille haasteille. 

 

Teesi 

Tehokkain tapa vaikuttaa ihmiseen on kiittäminen ja palkitseminen. 

 

EXTRA – Johdon tukeminen muutosprosessissa 

Organisaation johtoa voidaan tukea muutosprosessin aikana koulutuksellisin ja työterveyshuollon 

keinoin. Perhosvaikutus-hankkeessa käytettiin muutosta toteuttavan organisaation johtoryhmän 

työnohjausta seuraavasti: 

Johtoryhmän työnohjaus 

Toteutustapa: Työnohjauksessa oli kaksi ryhmätapaamista, yksi prosessin alussa ja toinen prosessin 

lopussa. Lisäksi kullakin johtoryhmän jäsenellä oli kaksi yksilöohjauskertaa ryhmätapaamisten välissä.  

Menetelmä: Yhteisötyönohjauksen kolmiomallin hyödyntäminen (Alhanen ym. , 2011). Mallin 

mukaisesti kartoitetaan perustehtävän, toimintarakenteiden ja ammatillisen vuorovaikutuksen osa-

alueita työyhteisössä  ja pyritään sitä kautta luomaan yhteinen käsitys työyhteisön tilanteesta ja 

kehitystarpeista. Ohjauksen tavoitteena on tukea osallistujien reflektiivistä pohdintaa oman 

työyhteisönsä tilanteesta dialogisen vuorovaikutuksen keinoin. Työskentely sovitetaan ryhmän 

vallitsevan dialogisen vuorovaikutuksen valmiuksien mukaisesti siten, että tarpeen mukaan 

työnohjaaja ottaa ohjaavamman roolin vuorovaikutuksen etenemisestä ja rytmityksestä.  

Yksilötyönohjauskäyntien tarkoituksena on tarkastella kunkin ohjattavan omaa suhdetta työyhteisöön 

sekä tutkia ohjattavan näkemyksiä lähitulevaisuuden muutostarpeista sekä pidemmän aikavälin 

henkilökohtaisista tavoitteista.  

Viimeisellä ryhmätyönohjaustapaamisella käydään kokoavaa keskustelua painottaen tarkastelua 

muutosvaiheisiin sekä mahdollliseen toiminnan kehitystä hidastaviin esteisiin. Työskentelyssä on hyvä 

käyttää prosessin tiiviyden vuoksi toiminnallisia menetelmiä ohjaajan arvion mukaisesti. 


