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Hyvät työntekijät pysyvät hyvällä johtamisella – 

muutosjohtaminen on palveluammatti! 

Esihenkilön kyky laittaa itsensä täysillä peliin ratkaisee sen, miten tyytyväisiä ja sitoutuneita työpaikkaansa 

henkilöstö on.  

Esihenkilön ei pidä aliarvioida omaa rooliaan työntekijän innostajana ja menestyksen luojana. Palaute on 

palvelevan ensihenkilön tärkein tehtävä. Varsinkin kun johdetaan muutoksia, välitön palaute, 

onnistumisten läpikäyminen ja tsemppaaminen on tärkeää. Jos muutos tuottaa ahdistusta ja toksista 

ilmapiiriä, ihmiset lähtevät.  

Työntekijöillä on valta työmarkkinoilla. Miten houkutella työntekijöitä ja pitää heidät töissä? Innostava 

johtaminen antaa virtaa ja sitouttaa. Psykologinen turvallisuus tiimissä mahdollistaa edellytykset onnistua 

työssä.  

Tunneälykäs työyhteisö on työntekijän työssä suoriutumisen elinehto 

Kun työssä voi avoimesti puhua tunteista, huolista, ongelmista, ja ne ratkotaan yhdessä, muutokset 

tuntuvat helpolta. Muutos viedään yhdessä läpi, yksin ei kukaan pärjää. Mestareiden liigakina pelataan 

yhdessä, niin muutoksessakin voittajajoukkue luodaan yhdessä. 

Onnistumiset antavat muutoksissa voimaa ja innostusta – missä olemme onnistuneet, mitä se kertoo 

meistä? Palaute on arvokas asia työntekijöille. Minua arvotetaan! Minun työ nähdään merkitykselliseksi! 

Työntekijällä on hyvä fiilis tulla aamulla töihin, kun tietää, että häntä tarvitaan. Kun saa apua ja tukea 

omaan työhönsä, mikään muutos ei vie työn iloa pois.  

Esihenkilötyö on palveluammatti – tee muutos houkuttelevaksi! 

Esihenkilötyö on palveluammatissa. Työntekijät odottavat esihenkilöltään paljon.  

Edellytys sille, että voi toimia palvelevana esihenkilönä on se, että 1) tuntee työntekijät – ihminen ihmiselle 

2) luottaa työntekijöihin, antaa tilaa ja valtaa, ei pidä kaikista langoista itse kiinni 3) mahdollistaa 

työntekijän kukoistamisen, onnistumiset työssä ja jatkuvan oppimisen.  

Oppimisen jännite työssä lisää hyvinvointia. Kun on mahdollisuus oppia ja kehittyä, työpaikka tuntuu 

mielenkiintoiselta ja työ palkitsevalta. Mikä voisi motivoida esihenkilöä enemmän kuin nähdä kuin ihmiset 

kasvavat työtehtävässään ja onnistuvat? 

Muutos on energiasyöppö, epävarmuus ja keskeneräisyys vie energiaa ja ajattelua. Vastapainoksi tulee 

saada tukea ja palkitsemista, jotta jaksaa.  

Työn draivi toteutuu, kun saa yhtä paljon kuin antaa 

Jos esihenkilöllä ei ole aikaa kohdata ja antaa palautetta, ihmiset eivät jää yritykseen töihin. Miksi jäädä, jos 

ei voi kehittää itseään? Jäänkö jumiin vai lähdenkö eteenpäin?, miettii työntekijä.  



Muutos tapahtuu yhteistyöllä. Dialoginen muutosjohtamisen taito on ehdoton edellytys esihenkilöllä. 

Esihenkilön ei tarvitse olla kaikkitietävä, täydellinen ihminen. Epäonnistumisia pitää sietää ja oppia niistä.  

Esihenkilö kasvaa ja kehittyy paremmaksi muutosjohtajaksi muutosten aikana.  

Muutosta ei pidä mystifioida 

Muutosjohtaminen on arjen sujuvaa johtamista, asioiden mahdollistamista ja yhdessä tekemistä. Asiat eivät 

tapahdu itsestään. Muutos vaatii johtajuutta- esihenkilöllä tulee olla aikaa hyvälle, välittävälle johtamisella. 

Älä mene kiireen taakse. Tärkeille asioille meille on aina aikaa, niin työssä kuin vapaa-ajalla.  

 

Muutos tuo mukanaan paljon hyvää ja uutta. Se ravistelee organisaatiota ja tapaa toimia terveellä tavalla.  

Esihenkilön läsnäolo ja kannustus nostaa ihmisten työn tekemisen seuraavalle tasolle. Se on tulevaisuuteen 

valmistautumista parhaimmillaan.  

Riittämättömyyden tunne on muutoksissa energiasyöppö  

Esihenkilö on muutostavoitteiden kanssa usein yksin. Mitä keinoja johtaa itseään muutoksessa? Mistä 

löytää tasapaino eri työroolien välillä, esim. asiakastyö ja työntekijöiden johtaminen? Miten priorisoida 

ajankäyttö? Työkavereiden vertaistuki antaa esihenkilölle voimaa muutoksissa. Riittämättömyyden tunne 

häviää, kun asioita jaetaan yhdessä. Esihenkilön on huolehdittava omasta hyvinvoinnista muutosten aikana. 

Hyvinvoiva esihenkilö luo ympärilleen hyvää oloa. 

Älä ole taruolento muutoksessa!  

Esihenkilö ei voi ulkoistaa muutosjohtamista ylimmälle johdolle tai henkilöstöhallinnolle. Oikea 

muutosjohtaja on ”tässä ja nyt” läsnä olevaa, keskustelua ihmisten kanssa, arjen ongelmien ratkomista 

yhdessä, tsemppaamista ja kiittämistä. Pienet vuorovaikutustilanteet ja kohtaamiset arjessa ratkaisevat 

sen, miten hyvin työntekijät viihtyvät ja sitoutuvatko työpaikkaansa.  

 

 

 

 


