
Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta

Esihenkilön & lähijohtajan 
työkalupakki muutoksessa 

toimimiseen



Mitä esihenkilö voi muutoksessa tehdä?

 Katse kiekkoon eli perustehtävään

 Näytä esimerkkiä

 Tunne ihmisesi

 Ole läsnä, kuuntele

 Järjestä säännöllisiä keskustelutuokioita, vaikkei vastauksia olisikaan

 Vaali hyvää, kiitä, osoita arvostusta

 Puutu pulmiin

 Kannusta toiveikkuuteen

 Tee normaalia hyvää työtä



Muista nämäkin, jotta itse jaksat

• Lepo, liike, luonto, läheiset. Neljä elintärkeää L:ää

• Kokeile kiitollisuuspäiväkirjaa. Moni asia on kuitenkin hyvinkin. Mitä ne 
ovatkaan sinun elämässäsi?

• Kokeile huolivarttia eli kirjoita vartin ajan huolia tajunnanvirranomaisesti 
paperille.

• Yksi huolivartti päivässä riittää.

• "Done is good." Riittävän hyvä on riittävän hyvää.

• Hymy, hartiat, hengitys 



Resilienssi = 
kestävyyttä ja sitkeyttä muutoksiin

• Optimismi – Asiat järjestyvät

• Hyvä itsetunto – Tiedän, mitä osaan

• Fokusointi – Tiedän, mikä on tärkeää

• Sinnikkyys – Saan asioita aikaan

• Sosiaalinen joustavuus – Saan ja annan apua

• Ajattelun joustavuus – Haastan olettamuksiani

• Riskinotto – Minä uskallan



Miten esihenkilönä varmistan, että välitän 
oikeaa tietoa?

• Osallistu oman organisaatiosi infoihin ja käy asioita läpi oman henkilöstösi 
kanssa

• Osallistu hyvinvointialueen esihenkilötilaisuuksiin
• Ne järjestetään noin viikkoa ennen toista henkilöstötilaisuutta, henkilöstötreffejä

• Näin voit varautua kysymyksiin ja toisaalta sovittaa aikatauluunne myös 
työpaikkakokoukset, jotta voitte keskustella käsitellyistä asioista yhdessä



Mitä kerron henkilöstölle?

• Vuoden vaihteessa jatkamme omaa työtämme, emmekä jätä tekemättä 
mitään, ellei tule selkeästi uusia toimintatapaan liittyviä ohjeita.

• Siedämme sitä, että saamme vastauksia hitaasti.

• Kerromme valmistelijoille, kun havaitsemme, että joku asia on 
mahdollisesti jäänyt huomioimatta.

• Muistamme, että olemme olemassa asiakkaita varten. Osalla ne ovat 
asukkaita ja osalla sisäisiä asiakkaita.

Toimintatapojen yhdenmukaistamiseen päästään aidosti vasta vuoden 
2023 aikana, kun toimimme yhden johdon alla. Niinpä organisaatioon 
tulee varmasti vielä muutoksia.



Valmistelun terveiset esihenkilöille

Oman yksikön kokouksissa 
kannattaa keskustella muutoksesta

Tutustu tiimin kanssa avoimeen 
verkkosivuun Vshyvinvointialue.fi

 Uutisia henkilöstölle

 Usein kysytyt kysymykset 
(täydentyvät vuoden kuluessa)

Kiitos ja voimia muutoksen 
keskellä!



Yhdessä teemme tämän 
mahdolliseksi

Kiitos!


