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4.5 Muutostyöpajat 

Muutosta on hyvä käydä läpi tiimissä monin eri tavoin. Seuraavaksi esittelemme teille 3 

erilaista työpajaa muutoksen käsittelyyn.  

• Yhteinen hyvä tulevaisuus 

• Tiimi mukaan muutokseen 

• Yhteisellä matkalla hyvinvointialueelle  

Nämä aiheet valittiin, koska on hyvä kartoittaa muutoksen tuomia mahdollisuuksia, 

poistaa muutoksen tiellä olevia esteitä ja tuulettaa tunteita. Tarkemmat ohjeet työpajojen 

vetämiseen ja työkalujen käyttöön löydät liitteestä. 

  

Työpaja 1: Yhteinen hyvä tulevaisuus 

Viritys: Cocktail-kutsuilla pysähdytään juttelemaan pikaisesti monien ihmisten kanssa. 

Mieluiten ihmisten, joiden kanssa et ole hetkeen jutellut. Ensin vain tervehditään ja sitten 

aloitetaan syvemmät keskustelut aiheista, jotka johdattavat meidät päivän aiheeseen. 

• Ensimmäisen parikeskustelun aihe: Viimeisin juttu, jonka luit lehdestä 

• Toinen Parikeskustelun aihe: Koskettava tarina, jonka luit lehdestä  

• Kolmas Parikeskustelun aihe: Milloin viimeksi tunsit ja mistä asiasta ylpeyttä? Mitä 

ylpeyden tunne herätti sinussa? Herättikö se ajatuksia tai toimintaa? 

 

Työstö A: Vuoden 2023 lehdessä on artikkeli, jonka otsikko on ”Onnistunut muutos – 

Keusoten yksikkö palkittiin onnistuneesta muutoksesta”. Kyseessä on sinun yksikkösi. 

Miten juttu jatkuu? Mikä on sen ingressi?  Mitä juttu kertoo, mitä matkan varrella tapahtui? 

Millaisten vaiheiden kautta saavutitte tavoitteen?  

Entä mitä lehti kirjoittaa siitä, mitä asiakkaat kertovat kokemuksistaan ja mitä henkilöstö 

kertoo? 

Työstö B: Luetaan kirjoitetut artikkelit ja keskustellaan aiheesta. Valitaan yhdessä 

tärkeimmät muutosta eteenpäin vievät aiheet edelleen työstettäviksi. 

Työstö C: Kaikki kirjoittavat Post it -lapuille; mitä minä teen, mikä vie minua kohti 

onnistumista? 
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Työpaja 2: Tiimi mukaan muutokseen 

Viritys: Me-We-Us-työkalulla. 

• Me. Mieti yksilötyönä: Mieti muutosta: Mikä vie muutosta kohti? mikä pois? ja mihin 

kysymyksiin tarvitsisimme vastauksia?  

• We. Jaetaan yksilötyöstö parille ja valitaan parin kanssa 3 molempien ehdotuksista: 

3 mikä vie meitä kohti muutosta, 3 mikä pois?  

• Us. Tulokset jaetaan isossa ryhmässä 

Työstö A: Valitaan isossa ryhmässä kaikkien esittämistä esteistä ne, joiden työstö veisi 

koko tiimiä eteenpäin muutoksessa (pareilla on kolme ääntä ja valinnan voi tehdä; 

tukkimiehenkirjanpidolla, tähdillä, leimoilla, tarroilla… ) 

Työstö B: Ydin työstö tehdään Open Spacella, jossa luodaan kustakin esteestä oma 

kokous. Kaikki saavat mennä työstämään sitä aihetta, mitä haluavat. Lue Open Spacen ja 

Ryhmämessujen (sukulaistyöstö) tarkemmat ohjeet liitteestä. 

Työstö C: Keskustellaan ja kirjataan ylös: toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu 

Työstö D: Kaikki kirjoittavat Post it lapulle: mitä minä teen oman esteeni ylittämiseksi?  

  

Muutostyöpaja 3: Yhteisellä matkalla hyvinvointialueelle 

Viritys:  

• Mieti joku luku, joka on sinulle tärkeä ja ajankohtainen. Mikä tarina siihen liittyy? 

• Minkä luvun antaisit tiiminne muutoskyvylle?  

• Miten valmis olet työstämään muutosta tänään?  

• parityöskentely: mikä innostaisi meitä lisää työstöön? 

  

Työstö A: Muutos tulee käsitellä ajatuksen ja tunteentasoilla. Tehdään näkyväksi mikä 

oikeasti muuttuu ja mitä tunteita se herättää. 

Ajatuksen taso 

• Mikä muuttuu? 

• Mikä pysyy samana? 

Tunnetaso 

• Mistä luovumme? 

• Mitä saamme? 
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Työstö B: Ryhmätyö: Minkä tulisi muuttua ajattelussa tai tekemisessä, jotta voimme 

poimia mahdollisuudet hyvinvointialueelle siirtymisestä? Keskustellaan mitkä 

ehdotuksista voisi toteuttaa. 

Työstö C: Miten minä alan työstää ajattelun muutosta itsessäni? 

Työstö D: Salainen tehtävä. Osallistujat valitsevat yhden henkilön, jolle tuotetaan arjessa 

hyvää mieltä ja autetaan muutoksessa eteenpäin. Valitulle henkilölle ei kerrota päätöstä. 

  

Yhteenveto                                                                                                                                     

Tässä esiteltiin kolme vaihtoehtoista työpajaa muutoksen käsittelyyn. Tarkemmat ohjeet 

pajojen vetämiseen ja työkalujen käyttöön löydät liitteestä, josta löydät myös virittämiseen 

ja erilaisten työpajojen työstöön 

Reflektoi jokaisen työpajan jälkeen tiimisi kanssa. Miten meni hyvin, mitä hioisin? Miltä 

prosessin eri vaiheet tuntuivat? Miten eri työkalujen käyttö sujui. 

• Muutosta on hyvä käsitellä eri näkökulmista.  

• Ota käyttöön uusia työkaluja ja tutustu erilaisiin tapoihin pitää työpajoja. 


