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

Muutosjohtaminen tarkoittaa muutoksen 
inhimillisen puolen hallintaa. Oli muutos- 
hankkeessa sitten kyse ongelmien korjaamisesta, 
markkinamuutoksiin reagoimisesta tai uusien 
mahdollisuuksiin tarttumisesta, on kyse ihmisten 
käyttäytymisen muutoksesta. Ei riitä, että projekti 
vedetään kunnialla läpi. Ratkaisevaa on se, 
muuttavatko ihmiset ajatteluaan ja toimintaansa. 

Muutosjohtamisella varmistat, että kaikki, joita 
muutos koskee, saadaan siihen mukaan. Ilman 
tukea ja valmiuksia henkilökohtaiseen muutokseen 
henkilöstö ei sitoudu muutokseen ja tavoitellut 
hyödyt jäävät saavuttamatta. Muutosjohtaminen 
ei ole pelkkää viestintää. Muutosjohtaminen 
sisältää osaamisen, prosessit, työkalut ja metodit, 
joiden avulla kokonaisvaltaisesti hallitaan 
muutoksen inhimillinen puoli tavoiteltujen tulosten 
aikaan saamiseksi. 

Muutos tapahtuu ihminen kerrallaan

Yksi osatekijä näyttäytyy ylivoimaisesti tärkeim-
pänä onnistumisen osatekijänä jokaisessa Proscin 
tekemässä muutosjohtamisen benchmark-tutki-
muksessa yli 20 vuoden aikana: Ylimmän johdon 
rooli muutoksen sponsorina. Change Manage-
ment Sponsor Briefing on organisaatioiden ylim-
mälle johdolle suunniteltu puolen päivän työpaja. 

Työpajassa johtajat saavat tiedot ja taidot muu-
toshankkeiden tuloksellisuuden parantamiseen. 
Organisaation strategisia hankkeita käsittele-
mällä avautuu muutosjohtamisen ja sponsorin 
roolin yhteys muutoksen hyötyihin ja liiketoimin-
tatuloksiin.

Onnistumisien tärkein osatekijä



Prosci Change Management 
Sponsor Briefing  (1/2 pv)
Muutosjohtamisen työpaja ylimmälle johdolle

Kenelle?

Sponsor Briefing on tarkoitettu organisaatioiden johtoryhmille ja ylimmälle johdolle; yleisesti ottaen 

johtajille, jotka ovat vastuussa strategisista hankkeista ja organisaation tuloksista.

Sponsor Briefingissä osallistujat:

• tulevat tietoisiksi omasta sponsorin roolistaan muutoshankkeissa

• arvioivat oman kompetenssinsa muutoksen sponsoreina

• ymmärtävät miten systemaattinen muutosjohtaminen parantaa tuloksia

• oppivat miten asemoida oma työnsä ja projektit niin, että hankkeet onnistuvat

• oppivat välittömästi hyödynnettäviä keinoja toimia aktiivisesti ja näkyvästi projektin sponsorina

• tutustuvat muutosjohtamisen tutkimustuloksiin siitä, mikä on sponsoroinnin ja muutoksen
   inhimillisen puolen yhteys organisaation tuloksiin

• analysoivat ja tunnistavat ihmisiin liittyvät riskit käynnissä olevissa muutoshankkeissa

• ymmärtävät miten varmistetaan riittävä panostus muutosjohtamiseen hankkeissa ja projekteissa   

Tavoitteet:

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

Koulutuspaikka
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Ohjelma

Ohjelman pituus on n. ½ päivää, esim. klo 8–12 tai 13–17. Sponsor Briefing on aina asiakaskohtainen 
toteutus ja se voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi. Sisältö:

• Muutosjohtamisen ja bisnestulosten yhteys

• Muutosjohtamisen business case

• Muutosjohtamisen tutkimus ja parhaat käytännöt

• Onnistumisen keskeiset osatekijät

• Sponsorin asemointi 

• Projektien asemointi

• Muutoksen mallit: Prosci 3-Phase Process ja henkilökohtaisen muutoksen ADKAR® -malli

• Muutosjohtamisen ydinroolit

• Organisaation muutosjohtamisen kypsyystasot

Koulutusmateriaalit

• Työkirja ja kirjoitusalusta (suomen- tai englanninkielinen)
• Best Practices in Change Management Research Excerpt (englanninkielinen)
• Research Hub pilvipalvelu – Best Practices in Change Management 11th Edition (englanninkielinen,    
   vuoden pääsyoikeus)
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Ryhmäkoko

5-15 henkilöä.

Hinta

950 euroa/hlö + alv 24 %.

Koulutuspäivä perustuu maailman johtavaan muutosjohtamisen metodiikkaan ja tutkimusdataan. 
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 tutkimusdataa ja 
metodiikkaa asiakastyössämme sekä järjestämme sekä avoimia että yrityskohtaisia muutosjohtamisen 
Prosci-valmennuksia. Lisäksi autamme yrityksiä kehittämään muutosjohtamisesta koko organisaation 
kattavan kompetenssin, jolla yrityksestä tulee muutosketterä ja kukoistava organisaatio. 

Taustalla maailman tunnetuin muutosjohtamisen malli


