
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Kuntien, kuntayhtymien henkilöstö 
Sosiaali- ja terveystoimi 
Sairaanhoitopiirit 
 
 

 
 
Koulutus käsittelee työyhteisöjen ja yksittäisten ihmisen reaktiota muutokseen ja tarjoaa keinoja 
muutoksessa selviämiseen.  Koulutuksessa on paljon esimerkkejä ja se antaa mahdollisuuden 
keskustelulle ajankohtaisista tilanteista. 
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Muutos ja muutoksessa onnistuminen 
  

   
 
 

      
     Seinäjoki 22.2.2018 
     Tampere 22.3.2018 
     Kuopio 17.4.2018 
      

      
      
      
      
 

 



 

 

 
 
 
 
Muutos ja muutoksessa onnistuminen 
 
 
Aika ja paikka:  Seinäjoki 22.2.2018; Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2 
 Tampere 22.3.2018; Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1 
 Kuopio 17.4.2018; Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16 

                            
Kohderyhmä: Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö, Sosiaali- ja terveystoimi ja  

sairaanhoitopiirit 
 
  
 Luennoitsija:  FK Pirkko Heiske 
 
 Hinta 250 €/hlö + alv 24 % 

 

 Hinnat sisältävät koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. 
  Osallistumismaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 

 
 
Ilmoittautuminen      Seinäjoki 7.2.2018,  Tampere 7.3.2018  ja Kuopio 29.3.2018 mennessä. 
   
 

 Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 
  

kotisivujen kautta  http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-
kuukausittain  

 tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
  Peruutus Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 % 
ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus ja siitä 
toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos 
ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  
 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla 
ilmoittautuneille 
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 Ohjelma: 
 
klo: 8:30 Kahvit ja ilmoittautuminen 
 
klo: 9.00 Päivän avaus 
Esimies, työntekijä ja muutos 

- esimiehen/tiiminvetäjän tehtävät: työkeskeisyyden, todellisuudentajun, aikuisuutta 
vastaavien toimintatapojen ylläpitäminen yhteisössä 

- työntekijän tehtävät: perustyö, työn kehittäminen, tervejärkinen yhteisöjäsenyys ja 
esimiehen kohtuullinen tukeminen 

- muutos koettelee yhteisöä; taipumuksemme ns. primitiiviseen ryhmädynamiikkaan 
vahvistuu muutoksen aikana 

 
Miksi muutos usein ahdistaa/stressaa? 

- Kaksi tapaa asennoitua: avautuminen vai sulkeutuminen? 
- Muutosten koko kirjo: pienet/suuret, näennäiset/todelliset, yllättävät/ 

odotetut, oleelliset/epäoleelliset, samansuuntaiset/ristiriitaiset 
- Mitä epämääräistä muutosta odottaessa oikein tapahtuu? 
- Muutosstressin helpottaminen muutosta jäsentämällä.  Mikä muuttuu, mikä ei? 
- Voiko muutosahdistusta ”ennaltaehkäistä”? 

 
Muutoksen vastustaminen 

- Vastustaminen on luonnollinen ensireaktio, mutta pysyvään vastustukseen 
jumiutuminen ei ole todellisuudentajuista 

- Milloin kannattaa vastustaa, milloin ei? 
- Vastustuksella on syynsä, vastustukseen sisältyy informaatiota; tutki se! 
- Muutosvastustuksen työstäminen: vastustajasta tuleekin ehkä edistäjä… 

 
Muutoksen edistäminen ja muutoksessa onnistuminen 

- Milloin tulisi päättää yhdessä, milloin vain ilmoittaa muutoksesta? 
- Muutoksen sisällön ja mahdollisuuksien täsmällinen kuvaus helpottaa; muutokseen 

sisältyvien riskien todellinen käsittely yhteisössä 
- Tiedottaminen, säännölliset keskustelut ja huhut; aikataulun jäsentäminen 
- Muutosvastustuksen asiallinen ja arvostava käsittely, suhtautuminen 

muutoksen vastustajiin 
- Kompromissien mahdollisuus – vai ei? 
- Esimiehen rooli psykologisena säiliönä 
- Tuen hakeminen yhteisölle/johtamistyölle 

 
Esimiehen/Muutosagentin asema ja vaikeudet  

- Mitä esimieheltä/vetäjältä on kohtuullista odottaa?  Johtajuuden riskit 
muutostilanteissa 

- Entä jos pitäisi edistää mutta itsekin vastustaa muutosta?  
- Esimiehen identiteetti; onko mahdollista siirtyä muutoksen ”uhrista” sen tekijäksi? 

 
Klo: 11.30 lounas 
Klo: 13.15 Kahvit 

Klo. 15.30 Koulutus päättyy 


