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Kaikki on jatkuvassa murroksessa.

Organisaatiot uudistuvat, ohjelmistot päivittyvät,
kokonaiset toimialat katoavat. 

Ei ihme, että väsyttää. 

Olemme lähtökohtaisesti muutosvastarintaisia
eläimiä. Miksi luopua siitä, mikä on tuttua ja siksi
turvallista?

Toisaalta meitä johdattaa halu oppia ja kasvaa:
vaikka muutos pelottaa, sen puutos lannistaa.

Muutosta ei voi estää, mutta sitä voi oppia
sietämään. Tämä puhe kertoo, miten. 



Olemme muutosvastarintainen eläin, ja
hyvä niin - muuten emme olisi hengissä.

Mutta ylikriittisyys muutoksia kohtaan
kääntyy ihmistä vastaan, koska se
tappaa kasvun ja kehittymisen tarpeen. 

Tragediamme on, että samaan aikaan
kun haluamme muuttua, siedämme
huonosti muuttumattomuutta. 

TEEMA 1
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? AIVOT JA MUUTOS



Kuvittelemme aina, että maailma on juuri
nyt valmis - tämän paremmaksi homma
ei voi muuttua. 

Vastustamme muutosta, koska emme
tiedä mitä sen toisella puolella on. 

Kuitenkin jokainen meistä on tehnyt
elämässään asioita, joihin ei olisi koskaan
uskonut ryhtyvänsä, saati kykenevänsä. 

Pelottavin on jo tapahtunut. 

TEEMA 2

m
i
t
e
n
? HISTORIAN LOPPU



Jokainen muutosprojekti seuraa kaavaa,
jossa alun inspiraatio vaihtuu
vastahakoisuudeksi ja epäilyksi. 

Lopulta vaellus vie epätoivon laaksoon,
jossa tehdään kohtalokas ratkaisu:
jäädäänkö tuttuun kurjuuteen, vai
suunnataanko kohti tuntematonta? 

Päätös vaikuttaa paitsi organisaation,
myös yksilön ammatilliseen
tulevaisuuteen: pysynkö mukana, vai
putoanko kärryiltä? Mitä vanhaan
tarrautuminen lopulta meille maksaa?

TEEMA 3
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? MUUTTUJAN VAELLUS



Kasvun asenne ei tarkoita teeskenneltyä
riemua vaikeuksien edessä. Mutta halu
oppia uutta ja nojata eteenpäin
tarkoittaa mahdollisuuksien tulevaisuutta.
Ei tarvitse olla valmis, kun saa vielä tulla
joksikin. 

Taantuva ei viihdy työssään - tai
elämässään! - nyt, eikä sit. 

 

TEEMA 4
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? KASVU VAI TAANTUMUS?



Suhtautuminen muutoksiin vaihtelee
yksilöittäin. Olemme riski- tai
mahdollisuusorientoituneita, ja se
vaikuttaa sietokykyymme. 

Samaan aikaan jokainen on kokenut paljon
muutoksia elämässään. Mikä on auttanut
vaikeina aikoina? 

Mikä asenne sinua on kantanut yli kriisien
ja muutoksien? 

Mikä saisi sinut ja porukkasi tuntemaan
olonne turvalliseksi, vaikka ympärillä
ryskyy ja rytisee?

TEEMA 5
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? TUNNE ITSESI 



Suhde ajatuksiin - omat ajatukset ja
tulkinnat eivät ole aina totta
Tunteiden hyväksyminen - muutos ei ole
kivaa, mutta voin silti toimia
Arvojen tunnistaminen - toimimalla niiden
suuntaan voin paremmin
Teot - arvot näkyvät käytännön valinnoissa
Havainnoiva minä - olen enemmän ja
kyvykkäämpi kuin käsitys itsestäni
+ 
Psykologinen turvallisuus: mitä tarvitaan,
että uskallan olla epävarma?

 

TEEMA 6
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? PSYKOLOGINEN JOUSTAVUUS -

TYÖKALUPAKKI MUUTOKSESSA
KÄRVISTELEVÄLLE



Lisäksi puhe sisältää hassuja
ja hurjia esimerkkejä
elävästä elämästä. 

Miksi Suomeen tarvittiin
digitalkkareita? Miksi

USA:n patenttivirasto
haluttiin lakkauttaa? 

Miksi Suomen viimeinen
videovuokraamo teki

konkurssin? 

Mikä media kertoi, että
Netflix on ohimenevää

hassuttelua?

Niin kuoliko se internet?
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