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Muuttuminen on elämisen 
perustila ja
pysyvyys poikkeushetki
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Muutoksista

Muutoksiin reagointi ja 
eteneminen mielessä. 
Ajatukset -tunteet – tulkinnat 
muutostilanteesta.

Aivot ohjaavat Tunteet huomioitava

Tunteet vaikuttavat mm. 
suorituskykyyn, energiaan, 
tavoitteiden asettamiseen, 
päätöksentekoon , ilmapiiriin 
jne. Tunteiden säätely.

Aivot inhoavat yllätyksiä ja 
rakastavat ennakoitavuutta ja 
järjestystä. Taistele-pakene 
reaktio

Omasta hyvinvoinnista 
huoleh?minen. RauhoiAuminen  

ja palautuminen.

Rauhoi3umisen keinot



Reagoin( muutokseen
• keskeistä on ihmisen antamat merkitykset tilanteelle, jolloin myös  muutosreaktiot ovat 

myös yksilölisiä
• arviointiin vaikuttavat :

• aikaisemmat merkitykset, 
• aikaisemmat kokemukset muutoksista ja niistä selviämisestä, 
• vaikutusmahdollisuudet,  
• muutoksen ajankohta ja suuruus, 
• muutoksen relevanssi itselle, muutoksen hyödyllisyys  omien henkilökohtaisten 

tavoitteiden kannalta
• muutoksessa on tärkeä tunnistaa ja kohdata tunteita, jotka aktivoituvat muutoshetkellä 

ja toimivat jarruina
• tunnistaa ja käsitellä ajatuksia, jotka asettuvat muuttumisen esteiksi
• on tärkeää, että johto hankkii aktiivisesti tietoa siitä, mitä merkityksiä työntekijät 

muutokselle antavat ja käy keskusteluja asiassa
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Mikä on tärkeää
Rantanen et al 2020

• Kiinnostus
• Ymmärrys
• Arvostus
• Reiluus
• Hallinta
• Edistyminen
• Merkitys



3 +1 psykologista perustarvetta
Deci &Ryan, Martela

Voi itse päättää, on valinnan- ja 
toiminnanvapaus. Motivaatio lähtee 

yksilön sisältä, kokee asian omakseen.

Autonomia,
vapaaehtoisuus

Kokemus, e9ä osaa  ja saa aikaan, uskoo 
pystyvänsä tekemään työnsä 
menestyksekkääs:

Kyvykkyys, 
osaaminen

Muiden  au9aminen ja tukeminen  antaa 
merkityksellisyyden kokemusta ja lisää 

hyvinvoin:a.

Hyvän tekeminen
Tarve olla  yhteydessä toisiin ihmisiin, 
halu tulla kohdatuksi  aidolla ja 
syvällisellä tavalla.

Yhteenkuulu-
vuus

01 02
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Hyvinvoin6
Sisäinen mo6vaa6o

Merkityksellisyys



Miten minun käy? 
Ja muut muutoksen kysymykset

• mistä joudun luopumaan?
• mitä minulta odotetaan?
• mitä minun on lupa tehdä?
• mitä en saa tehdä?
• mitä voin vaatia muilta?

• miksi nyt?
• jääkö tämä tähän?
• mitä hyödyn?
• mitä saan?
• miten tämä vaikuttaa elämääni?



Muutoksen vaaka

Uhkakuvat ja pelot
Epäilyt
Negatiiviset ennakoinnit
Epävarmuus

Mahdollisuudet
Haasteet
Positiiviset 
ennakoinnit
Tieto ja 
ymmärtäminen

Valtee, P. (2002) Uhkista mahdollisuuksiksi. Työturvallisuuskeskus.



Kysymyksiä, joiden avulla muutoksesta tulee

Hallittavampi 
Miten voi vaiku8aa muutokseen? Voiko osallistua suunni8eluun, 

toteutukseen, päätöksentekoon?

Merkityksellisempi, mielekkäämpi
Mitkä ovat muutoksen vaikutukset? Työn tulokseen, ihmisten välisiin suhteisiin 

töissä ja käytännön toimintaan?

Ymmärrettävämpi
Mistä muutoksessa on kyse? Mistä tavoitteet, sisältö ja aikataulu 

johtuvat?



Muutosreak8on kulku
Hämmennys, järkytys

Passiivinen vastustus, 
epäileminen

Aktiivinen 
vastustus, 

vihastuminen

Passiivinen 
suostuminen, 
hyväksyminen

Aktiivinen 
suostuminen, 

tutkiminen

Sitoutuminen, 
sopeutuminen



• Kuormituskasaumia, -huippuja

• Sujuvuushäiriöitä

• Tavoite- ja tarkoitusepäselvyyksiä

• Tempoilua, ennustettavuusongelmia

• Pohdintoja saamisten riittävyydestä,

osuvuudesta 

Muutoksiin lii+yy
(Mäkitalo 2007, Ylikoski 1993)
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Havaintosykli

Ajatus
merkityksen

anto, tulkinta,
mitä aja2elet asiasta

Tunne
herää siitä, mitä ajattelet 

esim. pelko, ahdistus, 
suru, ilo jne.

Toiminta
esim. mitä teet, mitä 

tarinaa kerrot 
eteenpäin

Tapahtuma x



Se, mihin näytät valoa, 
kasvaa. 



Muutoksen eteneminen ihmisen mielessä

• mu@a ei ymmärrä

KUULEE

• mu@a ei hyväksy

YMMÄRTÄÄ

• mutta ei sitoudu

HYVÄKSYY

• mu@a ei toimi

SITOUTUU

TOIMII, MUUTTAA TOIMINTATAPAA



Kysymyksiä muutokseen liittyen
• Mitkä ovat mielikuvasi muutoksesta?

• Odotan…  
• Toivon… 
• Pelkään…

• Mikä muuttuu?
• Mikä pysyy ennallaan?
• Milloin muuttuu?
• Muutostilanteen vaihe. Arvioi asteikolla 0-10 (0=olen aivan alussa muutoksen käsittelyssä, 

10=tilanne on hallinnassa / tasapainossa) omaa tilannettasi muutoksessa. Minkä numeron 
annat? Mitä pientä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhtä numeroa paremman arvion?



Miten elimistö reagoi muutoksiin



• Automaattiset uhkareaktiot aktivoituvat: 
pelko, jäätyminen, viha

• Aivot inhoavat yllätyksiä ja rakastavat 
ennakoitavuutta ja järjestystä.

• Pelko yrittääkin suojata meitä yllätyksiltä-
ennen kaikkea ikäviltä sellaisilta

• Pitkittyneessä uhkassa nopeiden reaktioiden 
ja tunteiden lisäksi alkavat voimistua myös 
erilaiset ajattelu ja toimintataipumukset: 
• huolia mitä jos…, katastrofiajatuksia, 

itsekritiikkiä ja kriittisyyttä muita kohtaan 
ja ratkaisujen löytyminen ongelmiin on 
hankalampaa

Yllättävässä tilanteessa



Aivojen vaaratutka
- mantelitumake

Tunnista stressin vaikutukset
elimistössä

Taistele – pakene 
• hengissä säilyminen
• huomio uhkassa, ajatus kapeutuu
• autonomisen hermoston sympaattisen 

puolen ylivireystila:
•adrenaliinin eritys lisääntyy
•sydän- ja hengityselinten toiminta 
kiihtyy
•lihakset jännittyvät
•erittyy stressihormoneita

Lepää – sulattele 
• Palautuminen rauhoittuminen ja 

rentoutuminen
• autonomisen hermoston 

parasympaattinen puoli on aktiivinen



Tunteet ovat tärkeä osa ihmisen toimintaa

• Aivot ovat tunne-elämän valvomo, ylläpitää mielihyvän sävyistä kokemusta 
itsestämme ja käynnistävät säätelytoimet, kun tasapaino horjuu

• Tunteet ohjaavat aivojen energian käyttöä ja tiedonkulkua sekä liittävät 
yhteen aivojen eri osien toiminnan, minkä koemme vireystilan muutoksina

• Omalta osaltaan ohjaavat toimintaamme
• Valvovat elimistön tasapainoa ja turvallisuuden tunnetta



Tunnejärjestelmät
Paul Gilbert

INNOSTUS, 
SAAVUTTAMINEN

TURVA  JA 
RAUHOITTUMINEN

UHKA JA 
SUOJAUTUMINEN

Saavuttaminen, innostus, 
elinvoima, huomio kapeutuu
suorituksiin.

Rauhoittuminen, rentous, 
tyytyväisyys, turva liittyminen 
muihin, huomio laajenee.

Viha, ahdistus, inho, suru. 
Pyrkimys pysyä erossa uhkista, 
huomio kapeutuu uhkiin.



Pelon kokemus on hädän tunnetta kehossa
• Ajatus herä8ää tunteen, tunne tuntuu kehossa
• Kiireessä pulssi nousee, sympaaJnen hermosto akKvoituu
• Keho valmistautuu pakenemaan tai taistelemaan
• Ajatus kapeutuu, voimistaa tunteen hädästä ja noidankehä on valmis

TALTUTUS LÄHTEE HENGITYKSESTÄ
- Ja pysyy yllä ajatuksella



Huolehdi palautumisesta



Kuinka hyvin palaudut työstäsi 
työpäivän jälkeen?

Huonosti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Hyvin

Palautumisen kokemus on herkkä mittari uupumukselle ja palautumisen ongelmille. 

(Kinnunen & Mauno, 2009)



Palautuminen ehkäisee uupumusta 
75 % palautumisesta tapahtuu unen aikana
• Fyysinen ja psyykkinen lepo ja voimavarojen palautuminen
• Aivojen energiavarastojen palautuminen ja kuona-aineiden poistuminen
• Muistin, mieleen painamisen ja oppimisen tukeminen, liiallisen ja turhan 

informaation poistaminen mielestä
• Tunteiden käsittely 
• Tulehdussairauksien torjunta ja vastustuskyvyn ylläpitäminen
• Stressisairauksien ennaltaehkäisy
• Normaalipainon ylläpitäminen ja lihomisen välttäminen
Loppuosa palautumisesta tapahtuu SEKÄ työpäivän aikana ETTÄ  
työpäivän jälkeen
• Olennaista on vaihtelevuus, ei yhtä ja samaa tuntitolkulla



Tasapainottava hengitys

• hengitys on silta mielen ja ruumiin välillä , se on yhteydessä tunteisiin
• jänniPynyt ihminen pidäPää hengitystään, hengiPää nopeasQ ja pinnallisesQ
• kun opit rauhoiPamaan  hengitystäsi, autonomisen hermoston toiminta ja mieli 

rauhoiPuvat
• hengitykseen, vaikka onkin osin automaaRsta, voidaan vaikuPaa mielikuvien, 

liikkeen ja äänen avulla
• tasapainoisen hengityksen ja mielikuvien avulla voi rauhoitella itseään  ennen 

haastavia Qlanteita



Stressaava tilanne
1. Tee muutama syvä hengitys: laske sisään hengityksen aikana rauhallisesti 4:ään 

ja uloshengityksen aikana 7:ään.
2. Keskity sitten tekemään havaintoja miltä kehossasi tuntuu. Miltä tuntuu 

jalkapohjissa? Tunnistatko mahdollisesti  viileyttä, lämpöä, kihelmöintiä tai 
jotain muuta? Jos istut, miltä tuntuu istua tuossa tuolissa? Tunnista tuolin 
selkänoja selkääsi vasten, istuinosa reisiä vasten, missä kätesi ovat, miltä ne 
tuntuvat, miltä tuntua niska-hartia seudussa? 

3. Havainnoi koko asentoasi. Mitä tapahtuu, jos otat  ryhdikkään, arvokkaan 
asennon? Mitä tapahtuu, jos hymyilet? Mitä tapahtuu, jos kosketa ja silität 
itseäsi olkavarresta.

4. Anna itsellesi lupa olla vain hetken siinä ja tuntea se, mitä tunnet tässä 
hetkessä.
sov. Lipponen, Litovaara & Katajainen (2016)  Voimaa. Hyvän elämän polku. s.280-281.



Teette muutoksen yhdessä  – pystyvyyden vahvistaminen
• Pystyvyyden kokemus kasvaa onnistumisista ja osaamisesta. Kannustakaa 

toisianne oppimaan ja varmistakaa, että osaaminen ja työtehtävän vaatimukset 
vastaavat toisiaan.

• Turvallisessa ilmapiirissä uskalletaan esittää ideoita, pyytää ja antaa rehellistä 
palautetta.

• Toisten tuki (esimies- ja työtoverituki): jaetaan kokemuksia yhdessä, opitaan 
yhdessä

• Esiin hyväksi koetut keinot selvitä muutoksista ja  vastoinkäymisistä: millä 
keinoilla on aiemmin selvitty.

• Säilyttäkää keskusteluyhteys: keskustelkaa ja tunnistakaa sekä toimivat asiat 
että  onnistumisuskoa horjuttavat asiat. 

• Fysiologinen tila vaikuttaa: Positiivinen mieliala ja hyvinvointi edistää 
pystyvyysuskoa.



Muutoksen jäsentäminen

Mitkä asiat teitä 
toiminnassanne 
tällä hetkellä 
askarruttavat?

Tunnistakaa

Mitä pientä 
voitte tehdä jo 
nyt, jotta visio 
toteutuisi?

Entä 
seuraavaksi?

Kun nämä huolet ovat 
poistuneet, miltä 
tilanne silloin näyttää? 
Mistä huomaatte, että 
tavoite on toteutunut?

Huolet

TavoiteToiminta

Päättäkää Sopikaa tavoite ja pohtikaa



• kimmoisuus, joustavuus, mukautumiskyky, vastustus- ja sietokyky 
vastusten edessä

• on yhteydessä onnellisuuteen, työhyvinvoinQin ja työn tehokkuuteen ja 
luovuuteen

• suojaa masennukselta, ahdistukselta, pelolta ym. negaQivisilta tunteilta 
• auPaa palautumaan nopeammin
• se on uskoa omiin kykyihin ja selviytymiseen yhdessä toisten tuella
• sisäisellä puheella on paljon merkitystä resilienssille. 
• voi kehiPää ja vaikuPaa 

– tunnistamalla säätelemällä tunteita ja muu1amalla omia aja1elumalleja ja 
uskomuksia, jotka ohjaavat omaa toimintaa ja käy1äytymistä

Sinnikkyys, sitkeys–( resilienssi)auttaa jaksamaan
mm. Fredrickson, 2004, 2000; Lazarus ym. 1980; Masten
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