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Ihmisten johtaminen 
muutoksessa™
Muutos on usein vaikeaa, mutta sen ei tarvitse 
olla sitä.
Yritysmaailmassa organisaatiot muuttuvat jatkuvasti. Uudelleenjärjestelyt, 
yrityskaupat ja uuden teknologian käyttöönotto sekä muut muutoshankkeet 
häiritsevät yrityksen toimintaa, sillä ne vaativat monen ihmisen yhtäaikaista 
muutosta. 

Muutoshankkeet epäonnistuvat usein, koska organisaatioilla ja niiden 
johtajilla ei ole kykyjä johtaa ihmisiä tehokkaasti muutoksen läpi. 
Epäonnistuneet muutosyritykset tuhlaavat aikaa ja rahaa. Ne myös vähentävät 
työntekijöiden tuottavuutta ja sitoutumista sekä lisäävät henkilöstön 
vaihtuvuutta.

On kuitenkin olemassa toinen vaihtoehto. Me Blanchardilla tiedämme, että 
useimmat menestyksekkäät yritykset ovat ketteriä ja hyväksyvät muutoksen 
osaksi kulttuuriaan säilyttääkseen kilpailuetunsa. Jos näyttöä muutoksen 
tuomista hyödyistä ei ole, muutos voi käydä ylivoimaiseksi ja työntekijät 
alkavat vastustaa sitä.

Ihmisten johtaminen muutoksessa™ -valmennus opettaa johtajat ja esimiehet 
johtamaan muutoshankkeita menestyksekkäästi osallistamalla organisaation 
jäseniä muutosprosessissa. Yhteisten keskustelujen kautta haasteet ja huolet 
tuodaan esille hyvissä ajoin, jolloin ihmiset ymmärtävät, miksi muutos on 
tarpeellista, mitä muutetaan ja miten. Tämä osallistava lähestymistapa 
vähentää työntekijöiden tunnetta siitä, että heitä hallitaan. Se myös 
vauhdittaa muutoksen toteumista.
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Todennettu malli muutoksen johtajien 
kehittämiseen
Ihmisten johtaminen muutoksessa™ -valmennusta voidaan käyttää 
kaikenlaisissa ja -kokoisissa muutoshankkeissa. Työpaja voidaan toteuttaa 
tietyn muutoshankkeen parissa työskentelevälle kokonaiselle tiimille tai 
yleisesti koko organisaatiollesi muutosvalmiuden johtamisen parantamiseksi. 
Ihmisten johtaminen muutoksessa™ -valmennus voidaan toteuttaa 
päivän mittaisena lähikoulutuksena tai verkkokoulutuksena, joka sisältää 
kaksi 2 tunnin ja kaksi 1,5 tunnin istuntoa. Molemmat työpajat sisältävät 
mukaansatempaavaa materiaalia, mielenkiintoisia videoita ja tehokkaita 
harjoituksia.

Ihmiset todennäköisesti vastustavat muutosta vähemmän, kun heillä on 
mahdollisuus osallistua muutosprosessiin ja heidän huoliaan kuunnellaan. 
Kun ihmiset, joita pyydät muuttumaan, ovat sitoutuneita ja hyväksyvät 
muutoksen alusta asti, heillä on hyvä olo yrityksen suunnasta ja yrityksesi 
saa tuloksia nopeammin. 

Älä tuhlaa aikaa, energiaa ja rahaa epäonnistuneisiin muutoshankkeisiin. 
Varmista johtajiesi menestys tekemällä heistä muutoksen johtajia.

Joko aloitetaan?    
Seuraamalla viisiosaista suunnitelmaa luot ketteriä johtajia:

1. Tunnista haasteet ja tavoitteet

2. Ymmärrä organisaatiosi tausta

3. Kehitä henkilöstösi muutosjohtamisen taitoja

4. Suunnittele ja toteuta tehokkaasti

5. Arvioi etenemistä

Ota yhteyttä Blanchard Finlandin myyntiin 
02-2828 511 tai info@educo.fi
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