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Ajatuksia 
muutosjohtamisesta



Ihmisen 

käyttäytymisen 
muutos

Niin yhteiskunta-,  yritys-, organisaatio-, 
kuin yksilötasolla tarvitsemme nyt 
enemmän uudistumiskykyä kuin 

koskaan

DIGITALISAATIO

AUTOMATISAATIO

ROBOTISAATIO

GLOBALISAATIO
Yksilön valta kasvaa.

Korporaatioiden 
vaikutusvalta 
heikkenee.



JOHTAMINEN ITSESSÄÄN ON MURROKSESSA

• Muutos on pysyvää - > Lähes kaikki johtaminen on muutosjohtamista

• Johtaminen reaaliaikaistuu – tilanneherkkyyden vaade kasvaa

• Läpinäkyvyys, eettisyys, aitous, vastuullisuus nousussa

• Ymmärrys työnmurroksesta haastaa – kukaan ei saisi tulla yllätetyksi –

näkemys tulevasta

• Osaamisen johtaminen nostettava johdon agendalla aivan kärkeen

• Yhteisöllisyys vahvistuu, esimiehen ja työntekijän roolit tasavertaistuvat

• Johtamisen hierarkia ohenee



UUSI MAAILMA – UUDET VAATIMUKSET

•Muutosta johtaa yksilö – kansalainen – asiakas - oppilas

• ”Aika” –käsite muuttuu – aikaa reagoida, vastata, toimia 

mitataan mieluiten minuuteissa, ei tunneissa, ei päivissä. 

• Viestintä reaaliaikaistuu

• Uusi teknologia mullistaa tavan jolla voimme kommunikoida 

ympäristömme kanssa

• Uusi teknologia tekee meistä jokaisesta median ja 

potentiaalisen vaikuttajan



JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

Muutosta johdetaan avoimen viestinnän ja 

vuorovaikutuksen kautta – vain avoin 

vuorovaikutus kasvattaa luottamusta tulevaan



MITÄ OLEN OPPINUT 
MUUTOKSEN JOHTAMISESTA?



Muutoksessa tarvitaan 

rohkeutta, johtajuutta, 

luottamusta, yhteistä halua 

onnistua



Muutosjohtamisessa  

korostuu esimerkillä 

johtaminen



@ReijoKarhinen: 
Twitter-seuraajamäärän kehitys

Seuraajat

USKALLA MUUTTUA JA MUUTTAA



Ole rehellinen itsellesi ja 

myös koko organisaatiolle.

Älä viesti rivien välissä –

älä sorru populismiin



Tunnista tosiasiat -

Tunnista asiat joihin 

voit vaikuttaa



Johdon tehtävä on näyttää suuntaa 

– sanoilla ja teoilla.

Ole uskottava - älä anna 

pikkusormeakaan muutosvastarinnalle tai 

epäilylle muutoksen tarpeellisuudesta



Osaavankin johtajan kyky viestiä

ratkaisee ”kaiken”



ILMAN YMMÄRRYSTÄ EI SYNNY SITOUTUMISTA –
MUUTOSVASTARINTA KIELII TAUSTOITTAVAN VIESTINNÄN 
EPÄONNISTUMISESTA
Vuorovaikutus on ainoa keino rakentaa luottamusta tulevaan

Näkemys 
tulevaisuudesta

Vuorovaikutus

Ymmärrys muutoksesta
Sitoutuminen 
uudistumiseen



Luottamukseen perustuva kulttuuri 
luo tilaa muutosvalmiudelle 



JOHTAJAN LUOTTAMUS JA USKOTTAVUUS 
SYNTYY

•Näkemyksellisyydestä

• Läsnäolosta

•Esimerkkinä toimimisesta

•Uskottavasta arvopohjasta

•Sanojen ja tekojen harmoniasta

•Kyvystä viestiä

•Aidosta valmiudesta olla rehellinen itselleen ja muille



• Älä pelkää liikaa virheitä 

– korjaaminen ei ole virhe

• Anteeksi saa helpommin kuin luvan



ORGANISAATIO ELÄÄ, MENESTYY JA 
UUDISTUU IHMISTEN KAUTTA

• Älä anna eiliseen takertuneiden hämärtää 

suuntaa

• Oikeat ihmiset oikeille paikoille

– poikkeustilanteet vaativat erilaisen miehityksen

• Kierrätä



MUISTA :  IHMISET TEKEVÄT MUUTOKSEN 
ORGANISAATION  KOOSTA RIIPPUMATTA.

Johtaja

• luo uudistumishenkisen ilmapiirin

• näyttää omaa esimerkkiä konkreettisin 

teoin

• viestii uudistumishalua

• antaa ihmisille tilaa kokeilla ja loistaa

• kuuntelee ollakseen ajan tasalla 



Jos oma arvopohjasi pettää, pettää kaikki



TIIVISTYS - MITEN JOHTAA MUUTOSTA?

Luottamus-

pääoma

5. Jos arvopohjasi pettää, kaikki pettää

1. Panosta avoimeen 

vuorovaikutukseen 

– taustoita ja viesti

2. Ole rehellinen itsellesi 

ja muille – ole uskottava, 

ole avoin uudelle 

3. Johda esimerkillä 

– ole läsnä

4. Ihmiset tekevät muutoksen 

organisaation koosta riippumatta 

– anna ihmisille tilaa loistaa



MUISTA PITÄÄ HUOLTA MYÖS 
ITSESTÄSI.

Kiitos


