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Menestyvät yritykset ja organisaatiot muut-
tavat toimintaansa. Jatkuvasti. Mutta niin 
suuri kuin pienikin muutos tapahtuu yksilö 
kerrallaan. Organisaatiot eivät muutu, vaan 
ihmiset. 

Muutosjohtaminen tarkoittaa muutoksen in-
himillisen puolen hallintaa. Oli muutoshank-
keessa sitten kyse ongelmien korjaamisesta, 
markkinamuutoksiin reagoimisesta tai uu-
sien mahdollisuuksiin tarttumisesta, on kyse 
ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Ei rii-
tä, että projekti vedetään kunnialla läpi. Rat-
kaisevaa on se, muuttavatko ihmiset ajatte-
luaan ja toimintaansa. 

Muutosjohtamisella varmistat, että kaikki, 
joita muutos koskee, saadaan siihen mukaan. 
Ilman tukea ja valmiuksia henkilökohtaiseen 
muutokseen henkilöstö ei sitoudu muutok-
seen ja tavoitellut hyödyt jäävät saavut-
tamatta. Muutosjohtaminen ei ole pelkkää 
viestintää. Muutosjohtaminen sisältää osaa-
misen, prosessit, työkalut ja metodit, joiden 
avulla kokonaisvaltaisesti hallitaan muutok-
sen inhimillinen puoli tavoiteltujen tulosten 
aikaan saamiseksi. 

Muutos tapahtuu ihminen kerrallaan

Yksi osatekijä näyttäytyy ylivoimaisesti tär-
keimpänä onnistumisen osatekijänä jokai-
sessa Proscin tekemässä muutosjohtamisen 
benchmark-tutkimuksessa yli 20 vuoden 
aikana: Ylimmän johdon rooli muutoksen 
sponsorina. Change Management Sponsor 
Briefing on organisaatioiden ylimmälle joh-
dolle suunniteltu puolen päivän työpaja. 

Työpajassa johtajat saavat tiedot ja taidot 
muutoshankkeiden tuloksellisuuden paran-
tamiseen. Organisaation strategisia hank-
keita käsittelemällä avautuu muutosjohta-
misen ja sponsorin roolin yhteys muutoksen 
hyötyihin ja liiketoimintatuloksiin.
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Taustalla maailman tunnetuin muutosjohtamisen malli

Koulutuspäivä perustuu maailman johtavaan muutosjohtamisen metodiikkaan ja tutkimusda-
taan. Prosci on maailman johtava muutosjohtamisen asiantuntijaorganisaatio. Sen taustalla 
on yli 20 vuotta muutosjohtamiseen keskittynyttä tutkimustyötä, tuloksena alan tunnetuin ja 
tunnustetuin Best Practice. Proscin käytännönläheiset ja helppokäyttöiset metodit ja työkalut 
tekevät muutosjohtamisesta systemaattista ja bisnestuloksiin tähtäävää. Kaiken keskiössä 
on Proscin tunnetuin osa: ADKAR, henkilökohtaisen muutoksen malli. 

Muutostoimisto Flow on Proscin virallinen kumppani Suomessa. Hyödynnämme Proscin tut-
kimusdataa ja metodiikkaa asiakastyössämme sekä järjestämme sekä avoimia että yritys-
kohtaisia muutosjohtamisen Prosci-valmennuksia. Lisäksi autamme yrityksiä kehittämään 
muutosjohtamisesta koko organisaation kattavan kompetenssin, jolla yrityksestä tulee muu-
tosketterä ja kukoistava organisaatio. 

• Oivallat, että organisaation muutos edellyttää yksilöiden muutosta
• Opit soveltamaan henkilökohtaisen muutoksen ADKAR-mallia
• Saat malleja ja työkaluja muutoksen ja muutosvalmiuksien arvioimiseen
• Suunnittelet seuraavat muutosjohtamisen askeleesi

Hyödyt

Koulutuspaikka

Koulutus voidaan järjestää joko lähi- tai online-toteutuksena. Online-toteutuksen teknisinä 
edellytyksinä ovat ajantasainen selainohjelmisto (esim. Chrome) ja ohjelmisto pdf-tiedostojen 
käyttöön (esim. Acrobat Reader).
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Ohjelma

Ohjelmaan kuuluu ennakkotehtävinä omien muutoshankkeiden analyysi sekä lyhyen videon 
katselu. Online-toteutuksena valmennuspäivä alkaa klo 8.50, jolloin osallistujat tulevat linjoil-
le ja varmistetaan etäyhteyksien toimivuus. Varsinainen ohjelma alkaa klo 9.00. Päivän aikana 
pidetään riittävästi taukoja vireystilan säilyttämiseksi. Puolen päivän aikaan pidetään 30 mi-
nuutin lounastauko. Valmennuspäivä päättyy klo 16 mennessä.
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Onnistuneiden muutosten perusteet
• Mitä muutosjohtaminen on?
• Tulosten ja tavoitteiden saavuttaminen

Teesi 1: Muutokselle on syynsä
• Muutoksen syyt
• Muutos prosessina

Teesi 2: Organisaation muutos edellyttää yksilöiden muutoksia.
• Yksilö muutoksen keskipisteenä
• Muutoksen kohderyhmät ja vaikutusalueet

Teesi 3: Organisaation tulokset ovat henkilökohtaisten muutosten kollektiivista tulosta.
• Yksilöiden vaikutus kokonaisuuteen
• Ihmisistä riippuva tuotto (ROI)

Teesi 4: Muutosjohtaminen mahdollistaa muutoksen inhimillisen puolen hallinnan.
• Proscin metodologia
• Tärkeimmät onnistumistekijät
• Muutosjohtamisen roolit
• Muutosvastarinnan käsitteleminen

Teesi 5: Muutosjohtamisen tavoitteena on saavuttaa muutoksen hyödyt ja halutut tulokset.
• Omaksumisen ja käyttöön ottamisen tukeminen
• Toimintasuunnitelma ja askeleet arkeen



Ryhmäkoko

10-20 henkilöä.

Hinta

650 euroa/hlö + alv 24 %
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